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ÖNSÖZ
Evren’in yaşının 13,6 milyar; onun bir parçası olan Dünya’nın yaşının 4,6 milyar
olduğu, kayaçlar ve mineraller üzerinde yapılan laboratuvar analizlerine dayalı tarihlendirme
çalışmalarından bilinen gerçeklerdir. Bu çalışmalara dayanarak: İlkel Zaman (Pre-Kambriyen)
4 milyar yıl, I.Zaman (Paleozoik) 370 milyon yıl, II. Zaman (Mesozoik) 160 milyon yıl,
III.Zaman (Tersiyer veya Senozoik) 63 milyon ve son olarak IV.Zaman (Kuaterner) 2,5-3
milyon yıl kadar sürmüştür. Bunlardan yaklaşık 4 milyar yaşındaki Pre-Kambriyen kayaları,
diğer tüm zamanların temelini meydana getirir. Paleozoik ilk olarak eğreltiler ile tek
hücrelilerin ve balıkların yaşamaya başladıkları, Mesozoik çok hücreliler ve kuşların ortaya
çıktığı, Tersiyer ise dinazorların yaşadığı ve sonra volkan patlamaları, büyük göktaşı
düşmeleri ve oluşan kaotik ortada gelişen depremlerle nesillerinin ortadan yok oldukları
dönemdir. Diğer jeolojik zamanlara göre çok daha kısa olmasına ve halen içinde yaşadığımız
dönemi karakterize etmesi bakımından Kuaterner’in önemi ise daha büyüktür. Çünkü,
Dördüncü Zaman’ın (Kuaterner’in) iki büyük önemi bulunur. Bunlardan ilki Buzul
dönemleriile Buzularası dönemler. Diğeri ise, bu dönemde insanın ortaya çıkışıdır.
Kitapların çoğunluğunda Kuaterner, iki bölüm olarak ele alınır. Ancak biz burada, Buzul
Dönemleri ve Buzularası Dönemler ile sonrasındaki son interglasyal ve içinde bulunduğumuz
insanın şekillendirdiği dönem olarak Kuaterner’i üç ayrı bölümde ele aldık. O sebepten de;
Türkçe bir kitapta ilk kez tarafımızdan KUATERNER COĞRAFYASI üç ayrı döneme
ayrılarak nedenleriyle birlikte ele alınmıştır. Bunlar; Pleistosen, Holosen ve Antroposen’dir.
Konu başlıkları ve alt başlıklarına bakıldığında zengin ve çeşitlilik sunan bir içerik
düşünülmüş ve coğrafyanın kendi sistematiği bu kez “Kuaterner Coğrafyası”na uygulanmaya
çalışılmıştır. Buna dayanarak konu başlıkları şunlardır: Kuaterner Coğrafyasına Giriş;
Özellikleri ve Önemi, Kuaterner Kronolojisi: Pleistosen, Holosen, Antroposen, Kuaterner’de
İklim Değişikliğinin Sebepleri ve Coğrafi Etkileri, Kuaterner’de Buzullaşma ve Buzulların
Dünyadaki Yayılış Alanları, Buzul Aşınım Şekilleri, Buzul Birikim Şekilleri, Neotektonik
Hareketler: Kuaterner’deki Etkileri ve Depremler, Kuaterner'de Volkanizma ve Volkanik
Şekiller, Kuaterner'de Karstlaşma ve Karstik Şekiller, Kuaterner'de Flüvyal Topoğrafya ve
Flüvyal Şekiller, Kuaterner'de Eoliyen Topografyası ve Eoliyen Şekilleri, Kuaterner’de
Okyanuslar, Denizler, Göller ve Kıyı Şekilleri, Kuaterner Araştırma Yöntemleri ve
Yaşlandırma Yöntemleri, Kuaterner Florası, Faunası ve İnsan.
Herşeyden önce bir insan ve mekân bilimi olan coğrafyanın alt konularından birini
oluşturan Kuaterner’i ele alırken; fiziki coğrafya parametrelerini daha fazla ön planda tuttuk;
belki de bu doktora çalışmamızı jeomorfoloji disiplininde, hatta ağırlıklı olarak flüvyal-kıyıkarst topografyasında daha detaylı çalışma fırsatını bulduğumuzdan kaynaklanmış olabilir.
Lâkin diğer topografyaların konularında da ayrıntıya girmemiz ise, uzun yıllardır İstanbul
Üniversitesi Coğrafya Bölümünde takdim ettiğimiz derslerden kaynaklanmaktadır. Başlangıç
ve son kısımlarda insan ve mekân ilişkilerinin kurulabilmesi ise, ilk disiplinimizin “Coğrafya”
olması nedeniyledir. Bunlara dayanarak, ekte sunulan 250’ye yakın kaynak eserin % 10’u
uzun yıllara dönük ulusal ve uluslararası kitap, kitapta bölüm, makale, bildiri, atlasta harita ve
metin vd.’lerinden oluşan Kuaterner Coğrafyasına verdiğimiz naçizane katkılardan dolayıdır.
100’ün üzerinde internet kaynağı, 80 şekil,22 tablo ve 127 fotograf ile bu eser

zenginleştirilmeye ve daha görsel hale getirilmiştir. Coğrafya; doğal çevreyi, çevrenin
kendi arasındaki etkileşimini, çevreyle insan arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir
bilim dalı olduğuna göre; biz burada daha çok Dünyave Türkiye’deki son 2,5 milyon yıldaki
insan-mekân ilişkilerinin hesabını vermeye çalıştık. Yazım süresinin kısalığı nedeniyle
önümüzdeki yıllarda bu kitap daha da gürbüzleşecektir. Hatta yaptığımız çalışmalar daha
çeyizimize/arşivimize girmeden ekranlarda ya da bu tip eserlerin sayfalarında yerini alacaktır.
Üstüne üstlük, insan-mekân ilişkisi bir taraftan karşılık olarak etkileşimini sürdürmeye devam
edecektir. Çünkü kitabı ayrıntıda okuduğunuzda sizler de kendinizden birçok farklı
coğrafyalar bulacağınız inancıyla. Umarım faydalı bir başucu kaynağı olmuştur.

Doç. Dr. Topçu Ahmet ERTEK,
12.07.2014, 16:40
Kozyatağı,İstanbul.
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KISALTMALAR
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (baş harflerinden oluşan;
Hükümetler arası İklim Değişimi Paneli)
K.A.F. : Kuzey Andolu Fayı
D.A.F. : Doğu Anadolu Fayı
ka : bin yıl
BP: Günümüzden … yıl önce
M.Ö. : Milattan Önce
M.S. : Milattan Sonra
MIS: Würm dönemlerindendir (Marine Isotopic Stage-MIS)
OSL: Işık uyarımlı lüminesans
TL: Isı uyarımlı lüminesans
C: Karbon
Pa: Proaktinium
Th: Toryum
U: Uranyum
He: Helyum
Ar: Argon
Cl: Klor
Be: Berilyum
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YAZAR NOTU
''KUATERNER COĞRAFYASI'' dersimi alan öğrencilerimin önünde büyük bir ufkun
açılacağını inancım tamdır. O nedenle sadece metin, sunumlar, ders anlatımları ile kifayet
etmeyiniz. Sizlere mümkün olduğunca zengin bir kaynakçaya dayalı metin ve sunumlar
takdim etmeye çalıştım. Bu kaynaklara damutlaka göz atınız. Ardından, öncelikle güncel
Türkçe yayınları takip ediniz. Artık Dünyada bilim dili olan İngilizce diliniz yeterli ise,
yabancı kaynakları özellikle son yıllarda TURQUA ve INQUA olarak kısaltılan Ulusal
Kuaterner ve Uluslararası Kuaterner çalışmalarından haberdar olunuz ve okuyup, kısa özetler
çıkarınız. Belgesel kanallarını takip ediniz. Mutlaka konuyla ilgili ciddi kanallarda (National
Geography, Discovery Channel, History Channel, BBC, TRT, NTV, CNN vd. kanallarda)
hazırlanmış haftada birkaç belgesel ve film izleyiniz. Haberleri takip ediniz. Dünya
Coğrafyasından haberdar olunuz. Yine tavsiye niteliğinde olacak: Mutlaka kâğıt ya da dijital
ortamlarda bir “Coğrafya Kitaplığı” oluşturunuz. Bunları özetler çıkararak okuyunuz. Ders
hocalarınız olsun ya da olmasın akademisyenlerin yayınlarını (kitaplarını ve makalelerini)
okuyarak takip ediniz. Kısacası bizi ciddi olarak izlemeye devam ediniz ve
“Coğrafyanıza”sahip çıkınız. Başarılar.
Ayrıca; bu kitabı yazmamda önder olan ve yetişmemde büyük emekleri geçen başta
Prof.Dr. Sırrı Erinç, Prof.Dr. İsmail Yalçınlar, Prof.Dr. Ajun Kurter, Prof.Dr. Turgut Bilgin,
Prof.Dr. Mehmet Ardos olmak üzere; tüm hocalarıma derin saygılarımı sunarım.

Dr. Öğr. Üyesi Topçu Ahmet ERTEK,
12.07.2014, 17:00
Kozyatağı, İstanbul.
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1. KUATERNER COĞRAFYASINA GİRİŞ; ÖZELLİKLERİ ve ÖNEMİ

7

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kuaterner Coğrafyasının Özellikleri

8

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Kuaterner nedir? Ne anlamına gelir?

2-

Kuaterner Coğrafyası nedir?

3-

Kuaterner Coğrafyasının özellikleri nelerdir?

4-

Kuaterner Coğrafyasının önemi nedir?

5-

Akdeniz Havzası ve Avrupa’da buzul dönemlerinin isimlerini sıralayınız.

6-

Akdeniz Havzası ve Avrupa’da buzularası dönemlerin isimlerini sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner Coğrafyasına
Giriş; Özellikler ve Önemi

Jeolojik Zamnalardan
sonuncusu olan
KUATERNER döneminin
önemini anlamak ve
kavramak.

Kuaterner Coğrafyasına
Giriş; Özellikler ve Önemi

Kuaterner Coğrafyasının
önemi ve özelliklerinin
kavranılması ve öğrenilmesi.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner Coğrafyasına
Giriş; Özellikler ve Önemi

Akdeniz Havzası ve
Avrupa’da buzul
dönemlerinin isimlerini
öğrenmek ve bunun önemini
kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner Coğrafyasına
Giriş; Özellikler ve Önemi

Akdeniz Havzası ve
Avrupa’da buzularası
dönemlerin isimlerini
öğrenmek ve bunun önemini
kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Kuaterner



Kuaterner Coğrafyas



Kuaterner Jeomorfolojisi



Dördüncü Zaman



Buzul Dönemleri



Buzularası Dönemler



Buzul Çağı



Buzul Sonrası Çağı ve İnsanın Şekillendirdiği çağ



Günz



Mindel



Riss



Würm
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Giriş
Kuaterner (İng. Quaternary; Fr. Quaternaire; Alm. Quartär; İsp. Cuaternaria; İtal.
Quaternaria; Arb.  ; ال رب اع يةRusca четвертичный; Çince 第四纪 ) ya da bilimsel anlamda
Türkçede daha sık kullandığımız şekliyle “Dördüncü Zaman”, jeolojik zamanların
sonuncusu ve en kısasıdır. Türkçeye 4. (dördüncü) anlamına gelen Latinceden Quartus,
Quatre kelimesinden alınmıştır. Evren’in yaşının 13,6 milyar; onun bir parçası olan
Dünya’nın yaşının 4,6 milyar olduğu kayaçlar üzerine yapılan tarihlendirme çalışmalarından
bilinir. Bu çalışmalara dayanarak: İlkel Zaman (Pre-Kambriyen) 4 milyar yıl, 1.Zaman
(Paleozoik) 370 milyon yıl, 2.Zaman (Mesozoik) 160 milyon yıl, 3.Zaman (Tersiyer veya
Senozoik) 63 milyon ve son olarak 4.Zaman (Kuaterner) 2,5-3 milyon yıl sürmüştür.
Bunlardan yaklaşık 4 milyar yaşındaki Pre-Kambriyen kayaları, diğer tüm zamanların
temelini meydana getirir. Paleozoik ilk olarak eğreltiler ile tek hücrelilerin ve balıklar
yaşamaya başladıkları, Mesozoik çok hücreliler ve kuşların ortaya çıktığı, Tersiyer ise
dinozorların yaşadığı ve sonra volkan patlamaları, büyük göktaşı düşmeleri ve oluşan kaotik
ortamda gelişen depremlerle nesilleri ortadan yok oldukları dönemdir. Diğer jeolojik
zamanlara göre daha kısa olmasına ve halen içinde yaşadığımız dönemi karakterize etmesi
bakımından Kuaterner’in önemi ise çok daha büyüktür. Çünkü Dördüncü Zaman’ın
(Kuaterner’in) iki büyük önemi bulunur. Bunlardan ilki Buzul Dönemleri ile buzul arası
dönemleri’dir. Diğeri ise bu dönemde insanın ortaya çıkışıdır (Şekil 1)

12

Şekil 1 – Genelleştirilmiş Jeolojik Zamanlar Tablosu (Soldaki sütunda koyu gri ile
İlkel Zamanları; açık gri ile yerkabuğunun soğumasıyla beliren Jeolojik Zamanları temsil
eder. Kuaterner ise, bu zamanların en üstünde bulunulan, sarı renkle gösterilen ve halen
yaşanılan süreçtir)(www.rareresource.com’dan düzenlenerek)
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1.1. Kuatener Coğrafyasının Özellikleri
Kuaterner, kendi arasında 3 devreye ayrılır (Eski devre en alttadır):
3- Antroposen (= Antropocene): İnsanın dünyayı şekillendirdiği son dönemdir.
2- Holosen (= Alluvium): Islak, ıslak su ile taşınıp gelmiş anlamındadır.
1- Pleistosen (= Dilivium): Büyük su baskını, tufan anlamındadır.
En son içinde bulunduğumuz dönem olan Antroposen, son beş-on yıldır
dillendirilmeye başlanan, yeni bir dönemi karakterize eder. Aksi takdirde yapılan bütün eski
Jeolojik Zaman Tablolarına bakıldığında bu dönemin görülemeyeceği ortadadır. Bu amaçla
bizler de ders ve sunumlarımızda özellikle 1750’lerde buhar motorunun keşfiyle madencilik,
tarım, sanayi, ulaşım gibi ekonomik alanlarda, insanın yaşadığı Dünya’yı şekillendirmeye
başlamasını yeni bir dönem olarak kabul ettik (Jozsef Szabó et al, 2010). İlk defa İngiltere’de
başlayıp Dünya’ya yayılan Sanayi Devrimi’nden (Industrial Revolution) günümüze kadar
geçen zamanı, bazı bilim adamalarının/yazarların görüşlerine katılarak Antroposen’i ayrı bir
alt devre olarak ele almayı uygun gördük. Hatta bu görüşlerimizin tamamını kapsayan son
sınıfınızda “Antropojenik Jeomorfoloji” isimli yepyeni bir ders, ilk defa tarafımızdan
müfredat programınıza konulması teklif edilmiştir.
Süresi; Pleistosen’e göre 10.000-18.000 yıl gibi çok kısa sürmüş olan Holosen’de
Flandriyen Transgresyonu meydana gelmiş ve kıyı çizgisi kabaca günümüzdeki görünümünü
almıştır. Holosen’e nazaran, 2,5 milyon yıl gibi çok daha uzun sürmüş olan Pleistosen ise, bir
transgresyonla başlar. Bu olay, Pliosen ile Kuaterner’in sınırını meydana getirir. Buradaki
formasyonlar denizel depolardan oluşuyorsa Kalabriyen; karasal depolardan oluşuyorsa
Villafranşiyen (Villafrankiyen) adını almışlardır. Pleistosen’in başlagıcından itibaren,
özellikle Akdeniz havzasında ve Avrupa’da 4 büyük buzullaşma (glasiyasyon) ve bunların
arasında 4 büyük erime (interglasyasyon) safhası vardır. Bu dönemler, Shackleton, 1987’ye
göre 32 buzul safhası ve 32 de buzularası dönem olmasına rağmen; burada en maksimal
olanların ele alınması uygun görülmüştür. Buna göre; buzullaşma dönemleri altta eskiden –
üstte yeniye doğru:
4-

Würm

3-

Riss

1-

Mindel

1-

Günz

Olarak adlandırılmıştır. Soğuk-yağışlı veya soğuk-kurak iklimlerin egemen olduğu bu
devrelerde deniz seviyelerinde, şimdikine göre çok farklı alçalmalar olmuştur. Bunlardan
sonuncusu olan Würm’de denizlerdeki alçalmalar -90 m veya -100 m olarak saptanmıştır.
Diğerlerindeki alçalmaların ne kadar olduğu bazı araştırıcılara göre tahmin edilmektedir.
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Günz: -20 m, Mindel: -90 m, Riss: -110 m’dir. Buzularası devrelerde ise deniz düzeyleri
şimdikinden çok daha yükseklere çıkmıştır. Bu interglasyallerdeki deniz seviyesi yükseltileri
ise şöyledir: Kalabriyen: +100 m’nin üzerinde (hatta bazı araştırıcılara göre +150 m kadar),
Sicilien I: +100 m (Sicilien II: +80 m., Milazzien: +50-60 m), Tirenien I: +30-35 m
(Tireniyen II: +15-20 m., Monastriyen: +7-15 m), Nis, Durkenkiyen, Versiliyen ise ortalama
+2,5 m’dir. Bu seviyeler, denizel taraçalar halinde olup, özellikle Akdeniz havzasında
üzerinde döneminin denizel taraça depolarına rastlanan tipik mevkilerin isimlerini aldığı
mekânlardır. Özellikle Sicilya Adasının kuzeydoğu kıyılarına atfen verilmiş isimler olan bu
mekânlardaki seviyeler, zamanımızda denizel taraçalar halindedir (Ardos, 1996, s:11-12).
Karadeniz kıyılarında ise, interglasyal devrelerin isimleri ve taraça seviyeleri şöyledir:
Çavda (Sicilien): +95-105 m, Eski Öksin (Milazzien): +60-65 m (Post Öksin: +42-44 m), I.
Uzunlar (Tireniyen): +48-50 m (II. Uzunlar: Post Uzunlar: +35-37 m), Karangat
(Monastriyen): +12-14 m, Yeni Öksin veya Yeni Karadeniz (Nis, Versilien…): +2 ve 4-5
m’dir. Bu denizel taraçaların orijinal yüksekliklerine bazı yerlerde farklı seviyelerde
rastlanılması, oluşumlarını takiben o bölgede meydana gelmiş olan dikey yöndeki alçalma ve
yükselme şeklinde epirojenik hareketler dolayısıyladır. Bu tip taraçalara, Ülkemizin Akdeniz,
Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında rastlanır. Ege kıyılarımızdakiler ise, örneğin
Söke’de olduğu gibi kıyıdan kilometrelerce iç kesimlerde yer alır (Ardos, 1996, s:12).
Buzul (Glasyal) devreleri Avrupa ve Amerika’nın değişik kısımlarında farklı isimler almıştır
(Ardos, 1996, s:12)(Tablo 1): (Sıralamada en eski en alttadır, yukarıya doğru en yeniye doğru
gelinir):
ALP’LER

İSKANDİNAVYA

KUZEY AMERİKA

Würm

Meklemburgien

Wisconsin

Vistül

Riss

Polonien

Illinois

Saale

Mindel

Saksonien

Kansas

Elster

Günz

Skanien

Nebraska

KUZEY ALMANYA

__

Tablo 1 – Dünyanın çeşitli bölgelerindeki buzul devreleri (Ardos 1992, s:12).
NOT: Sıralamada en eski en alttadır, yukarıya doğru günümüze doğru gelinir.
Kuaterner’deki iklim ise çok değişkendir. Genellikle buzul devreleri soğuk, kurak ve
yağışlı, buzularası devreler ise, sıcak-ılıman (subtropikal) ve nisbeten yağışlıdır. Aşağıdaki
tabloda (Tablo 2) bu durum belirtilmiştir (Ardos, 1996, s:12-13)
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Tablo 2 – Kuaterner’deki buzularası ve buzul devrelerinde genel iklim karakterleri
(Ardos1992, s:13)

Kalabriyen

: Subtropikal - sıcak

Sicilien

: Subtropikal – ılıman

Buzularası

Tireniyen I

: 2/3 nemli, 1/3 kurak

Devreler

Tireniyen II

: Subtropikal – ılıman

Nis (Durkerkien) : Ilıman - yağışlı
Günz

: Soğuk –yağışlı

Buzul

Mindel

: Soğuk-kurak

Devreleri

Riss

: 2/3 yağışlı, 1/3 kurak

Würm

: Soğuk (bazen ılıman-subtropikal) 3/4 kurak, 1/4 nemli

Pleistosen’de karaların ortalama 1/3’üne yakın bir alan kaplayan buzullar (45 milyon
km ), 1957’lerde Flint’in yaptığı çalışmaya göre ancak % 10’u civarındadır (15 milyon km 2).
Pleistosen’deki bu buzullaşmalar sonucunda Kuzey Amerika’nın % 45’i, Avrupa’nın % 64’ü,
Asya’nın ise % 17’si buzullarla kaplı idi. Günümüzde halen buzulların hızla erimeleri
sürmektedir. Bunda, son dönemlerdeki küresel iklim değişikliğinin rolü oldukça fazladır.
Nitekim Würm’de Kanada, Kayalık Dağları, Avrupa, Asya, Grönland ve Antarktika
buzullarının toplam yüzölçümleri 33,5 milyon km2 iken; bugün 14,4 milyon km2ye kadar
düşmüştür. Kalınlıkları ise Würm’de ortalama 7900 m iken; günümüzde 2300 metreye;
hacimleri de Würm’de 54,85 km3 iken, şu anda 20,7 km3‘e düşmüştür. Bu düşüş, günümüzde
hızla artmaktadır (Tablo 3-4)(Ardos 1996, s:13)(IPCC Report, 2007).
2
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Tablo 3 – Kuaterner’de iklim salınımları (Ardos, 1996, s:15)
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Tablo 4 - Akdeniz sektöründe Kuaterner esnasında iklime bağlı
vejetasyon-morfojenez özellikleri (Ardos1996).
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İnsan, yeryüzüne coğrafi özelliğini veren en önemli etkenlerden birisidir. Çünkü çeşitli
faaliyetleri ile ortamın doğal durumunu geniş ölçüde değiştirebilir. İnsan topluluklarının
yoğun olduğu ve ileri bir uygarlık düzeyine ulaştığı alanlarda bu değişiklikler çok büyük
ölçülere ulaşır. Bu gibi ülkelerde coğrafi görünüm doğal ve beşeri etkenlerin ortak bir
sonucudur. Diğer yandan insan, ne kadar uygar olursa olsun, doğal ortamın çeşitli etkileri
altındadır. İlkel toplumlarda bu etkiler çok kuvvetlidir; o kadar ki, bu gibi toplumlar doğal
ortamın hükmü altında yaşarlar. İnsan ve ortam arasındaki bütün bu karşılıklı ilişkileri
araştırıp ortaya koymak coğrafyanın en önemli konuları arasındadır. Yeryüzü tarihinde
insanın ortaya çıkışı, aslında Buzul Çağına rastlar. O sırada yeryüzünün görünümü, özellikle
iklimi, toprağı, bitki ve hayvan toplulukları bugünkünden çok farklı idi. 15-16 bin yıl önce
başlayan, yavaş yavaş bugünkü duruma yaklaşık 11.000’lerde geçilmiş olan Buzul Çağı sona
ermiştir. İşte ilk insanlar bu değişik ortamda yaşamış, zamanla çeşitli kültür basamaklarından
geçmiş ve sonunda tarih çağlarına ulaşılmıştır (Erinç-Öngör, 1982)(Tablo 5)(Foto 1).

Foto 1 – Son Buzul Çağı sonundaki Üst Pleistosen’de ortaya çıkan, toplayıcılık ve
avcılıkla geçinen insan toplulukları (blogs.scientificamerican.com).
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Tablo 5 – Dördüncü Zaman’ın (Kuaterner’in) Bölümleri ve Prehistorik Kültürler
(Erinç ve Öngör, 1982’den düzenlenerek)
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Postglasiyal Çağ, yani Buzul Çağının sonrasında insanlığın yaşamına ve kültürlerine
bakıldığında; Postglasiyal Çağ, bütün Dünya’da sıcaklığın yeniden yükselmesi ve eriyen
buzulların geniş ölçüde ortadan kalkması ile başlar ve günümüze kadar gelir. Bu dönemde
yeryüzünde yaşam koşulları büyük ölçüde değişmiştir. İnsan eskiden buzulların kapladığı
alanlara sokulmuş, buraları bitkiler, ormanlarla kaplanmış, ortam genellikle insan hayatına
daha elverişli bir duruma dönmüştür. Postglasiyal dönemin zamanımızdan 11.000 yıl önce
başlamış ve buna göre süresi, antrapus tipi ilk insanın ortaya çıkışından beri geçen zamanın
ancak % 1’i kadardır. Buna rağmen bu kısa dönemde kültür aşamaları hızlanmış ve insanlık
çeşitli uygarlık basamaklarından geçerek bugünkü duruma yükselmiştir. Bu kültür
aşamalarının eskiden yeniye doğru başlıcaları; Neolitik Çağı, Bronz Çağı ve Demir Çağı’dır.
Bu gelişmelerin ulaştığı en büyük sonuçlardan biri de yazının bulunmasıdır. Yazılı belgelerin
ortaya çıkması ile birlikte de artık tarih çağları başlamış olur. Postglasiyal kültürlerin ilki
olan Neolitik Çağı (=Yeni Taş Çağı) insan hayatında ve ekonomisinde çok büyük değişiklerin
ortaya çıkmasıyla başlar. Bu çağda insanlar artık tarım yapmaya, evcil hayvan beslemeye
başlamıştır. Daha sonra saban ve diğer tarım araçları geliştirilmiştir. Tarımın ortaya
çıkmasıyla birlikte, insan da avcı ve toplayıcılık yaparak sürdürdüğü göçebe hayattan yavaş
yavaş ayrılmış ve belli yerlerde, özellikle akarsu kenarlarında yerleşmeye başlamıştır.
Neolitik Çağın insanları yeryüzünde geniş alanlara yayılmış bulunuyorlardı. Bu sahaların en
önemlilerinden biri de Mezopotamya ve Anadolu’dur. Türkiye’de Neolitik yerleşmelere ait
kalıntılar çoktur. Örneğin; Konya (Çatalhöyük) M.Ö. 6200 (Foto 2 - 3 ve 4), Mersin
(Yumuktepe), Diyarbakır (Gölbaşı), Burdur (Hacılar) ve son dönemlerde ortaya çıkarılarak
günümüzden 11.500 yıllarına tarihlenen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, hatta günümüzden 8500
yıl öncesine ait İstanbul-Yenikapı Marmaray Metro kazılarında ortaya çıkarılan eski yerleşme
gibi; Neolitik Çağa ait yerleşmelerde yapılan kazılar, o zamanki insanların yaşayışı ve
uygarlık alanlarındaki başarıları hakkında çok açık fikirler vermektedir. Buna göre,
Anadolu’nun Neolitik insanları köylerde yaşıyorlardı. Bugünküne benzer çanak, çömlek
yapıyor, taş dibeklerde tahıl öğütüyor; orak ve ağaçtan yapılmış saban kullanıyor; bugünkü
kağnılara benzeyen tekerlekli arabalardan yararlanıyorlardı. Bütün bu uygarlık kalıntılarına
dayanılarak, Neolitik Çağ’a geçiş yolunda ilk adımların Ön Asya’nın bu bölgelerinde atıldığı,
tarımın ve hayvancılığın bu bölgelerde başladığı sanılmaktadır. Postglasiyal dönemde,
Neolitik Çağ’dan sonra insanlık daha da ileri uygarlık düzeylerine ulaşmış, doğa ile
mücadelesinde daha iyi donanmış, evcilleştirdiği hayvanların ve ürettiği tarım bitkilerinin
türlerini çoğaltmış, sulama usulleri bulmuş, madenleri de kullanmaya başlayarak daha
geliştirilmiş araçlar ve silahlar yapmayı başarmıştır. Böylece, günümüzden 5.000 yıl önce
Tunç Çağı, 4.000 yıl önce de Demir Çağı’na ulaşmıştır. Bu gelişmelerle, Ön Asya özellikle
Mezopotamya ve Anadolu’da yaşayan insanların öncülük ettikleri anlaşılır. Hititlere ait
höyüklerde yapılan kazılar, Demir Çağı’nın en erken başladığı ülkenin veya ülkelerden birinin
Anadolu olduğunu göstermektedir (Erinç ve Öngör, 1982). Bu dönemden sonra tarih
çağlarının akışına geçilerek günümüz modern toplum düzenine geçilmiştir (Foto 5).
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Foto 2 - Ülkemizdeki Neolitik yerleşmeler

Foto 3 – Anadolu’daki yerleşik düzene geçip tarım toplumu oluşturan Neolitik Çağ
yerleşmelerinden biri; Konya’daki Çatalhöyük kazılarından (Ahmet Ertek arşivi, 2009).
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Foto 4 – MÖ 6200 yıllarına tarihlenen Konya’daki Neolitik Dönem örneklerinden Çatalhöyük
yerleşiminin bir animasyon şekli (http://www.studyblue.com/notes/note/n/test1/deck/5717497)

Foto 5 – Günümüz modern toplumu yerleşmelerinden; 4.Levent’te residanslar/gökdelenler ve
bir kentleşme örneği (Ahmet Ertek arşivi, Ekim 2011).
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
2) Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1) Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?
2) Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; Birinci konuda, Kuaterner Coğrafyasının tanımı yapılarak; konuya bir
giriş yapılmıştır. Ardından Jeolojik Zamanlardan sonuncusunu ve dördüncüsünü oluşturan
Kuaterner’de oluşan doğal ve beşeri faktörler detaylandırılmıştır. Bu zamanın özellikle; buzul
çağı, buzul sonrası çağı ve insanın şekillendirdiği çağ olarak üç döneme ayrılması nedenleri
ve örnekleriyle birlikte sunulmuştur. Konu çeşitli tablo, grafik, şekil ve fotoğraflarla
desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Akdeniz Havzası, Avrupa ve Alpleri kapsayan buzul dönemlerine verilen
isimleri aşağıya eskiden-yeniye sırasıyla yazınız.
a)
b)
c)
d)
2)
Akdeniz Havzası ve Avrupa görülen buzularası dönemlerin isimlerini aşağıya
eskiden-yeniye sırasıyla yazınız.
a)
b)
c)
d)
3)

Kalabriyen seviyesi kaç metrededir?

a)

+100 m

b)

+ 80 m

c)

+50-60m

d)

+30-35 m

e)

+7-15m

4)
anılmaz?

Akdeniz Havzasında son buzularası dönem aşağıdaki isimlerden biri ile

a)

Nis

b)

Dunkerkiyen

c)

Milazziyen

d)

Versiliyen

5)

Kuaterner’in iki önemli özelliğini yazınız.
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a)
b)
6)

Kuaterner’in dönemlerinin isimlerini eskiden-yeniye sıralayınız.

a)
b)
7)

İnsanın dünyayı şekillendirdiği Kuaterner’in son dönemine ne isim verilir?

a)

Holosen

b)

Antroposen

c)

Antropojen

d)

Paleojen

e)

Pleistosen

8)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika’da görülen buzul dönemlerinden

a)

Günz

b)

b) Wisconsin

c)

c) Riss

d)

d) Mindel

e)

e) Würm

9)
Aşağıdakilerden hangisinde Karadeniz kıyılarında görülen interglasyal
devrelerin isimlerinden birisidir?
a)

Kalabriyen

b)

Siciliyen

c)

Tireniyen

d)

Nis

e)

Çavda
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10)
Tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte, insan da avcı ve toplayıcılık yaparak
sürdürdüğü göçebe hayattan yavaş yavaş ayrılmış ve belli yerlerde, özellikle akarsu
kenarlarında yerleşmeye başlamıştır. Neolitik Çağın insanları yeryüzünde geniş alanlara
yayılmış bulunuyorlardı. Bu sahaların en önemlilerinden biri de Mezopotamya ve
Anadolu’dur. Türkiye’de Neolitik yerleşmelere ait kalıntılar çoktur. Örneğin; Konya
(Çatalhöyük) MÖ 6200, Mersin (Yumuktepe), Diyarbakır (Gölbaşı), Burdur (Hacılar) ve son
dönemlerde ortaya çıkarılarak günümüzden 11.500 yıllarına tarihlenen Şanlıurfa’daki
(a)…………………..;
hatta
günümüzden
8500
yıl
öncesine
ait
İstanbul’daki(b)………………………kazılarında ortaya çıkarılan eski yerleşme gibi; Neolitik
Çağa ait yerleşmelerde yapılan kazılar, o zamanki insanların yaşayışı ve uygarlık
alanlarındaki başarıları hakkında çok açık fikirler vermektedir.
Yukarıda verilen metne dayalı olarak boşlukları doldurunuz.
a)
b)

Cevaplar
b)Mindel,

c)Riss,

d) Würm

1-

a)Günz,

2-

a)Kalabriyen

3-

a) +100 m,

4-

c)Milazziyen,

5-

a)Buzul dönemleri ile buzul arası dönemlerin oluşması, b) İnsanın ortaya çıkışı,

6-

a)Pleistosen,

7-

b)Antroposen

8-

b)Wisconsin

9-

e) Çavda

10-

a) Göbeklitepe, b)Yenikapı Marmaray Metro

b)Siciliyen

b)Holosen,

c)Tireniyen

d) Nis,

c)Antroposen,
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2. KUATERNER KRONOLOJİSİ: PLEİSTOSEN, HOLOSEN,
ANTROPOSEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Pleistosen

2.2.

Holosen

2.3.

Antroposen
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner kronolojisi hakkında bilgi veriniz.
2-Kuaterner neden 3 alt devreye ayrılır?
3- III.Zaman’dan – IV.Zaman’a geçişi nasıl anlarız?
4-Pliosen’den Pleistosen’e nasıl geçildi?
5-Pleistosen kaç devreye ayrılır? Neden?
6-Pleistosen’deki buzul dönemlerine neden Alpler, Kuzey Amerika, İskandinavya,
Akdeniz ve Karadeniz’de farklı isimler verilir?
7- Pleistosen’deki buzul dönemleri Alpler, Kuzey Amerika, İskandinavya, Akdeniz ve
Karadeniz’deki isimleri nelerdir?
8-Pleistosen-Holosen sınırı belirgin midir?Açıklayın.
9-Holosen-Antroposen sınırı belirli midir? Açıklayın.
10-Antroposen fikrini ortaya atan bilim adamı kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Kuaterner Kronolojisi:
Pleistosen, Holosen,
Antroposen

Kuaterner kronolojisini ve
önemini ve ayrım
nedenlerinin öğrenmek

Kuaterner Kronolojisi:
Pleistosen, Holosen,
Antroposen

Pleistosen’deki buzul
dönemleri Alpler, Kuzey
Amerika, İskandinavya,
Akdeniz ve Karadeniz’deki
isimleri neler olduğunu
öğrenmek ve bunun önemini
kavramak

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Kuaterner Kronolojisi:
Pleistosen, Holosen,
Antroposen

Pliosen’den Pleistosen’e;
Pleistosen’den Holosen’e
geçiş sınırlarını kavramak ve
öğrenmek

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Kuaterner Kronolojisi:
Pleistosen, Holosen,
Antroposen

Neden son dönemlerde
Antroposen diye bir
dönemin adlandırılmaya
başladığını kavramak ve
nedenini öğrenmek

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek, araştırmalar yaparak
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Anahtar Kavramlar


Kuaterner kronolojisi,



Pleistosen,



Buzul Çağı,



Holosen,



Buzul Sonrası Çağı,



Antroposen,



İnsanın Şekillendirdiği Çağ,



Paul Prutzen
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Giriş
Kuaterner, jeomorfoloji ve iklimle uğraşan birçok araştırmamıza göre; Pleistosen ve
Holosen gibi 2 alt devre halinde ele alınmış ise de (Erol, 1979; Ardos 1992; Güney 1994;
Atalay 2004; Turoğlu 2009; Hoşgören 2011; Erinç, 2012b vb), yaklaşık 1750’lerdeki sanayi
devriminden günümüze insanoğlunun tarih çağları içindeki, medeniyetin gelişmesine dayalı
yaptığı keşif ve icatları sonucunda, artık küreselleşen dünyada doğayı da değiştirme ve
şekillendirme yetisini kazanmasından dolayı, bu tarihten itibaren gelişen devreye “İnsan
Çağı” olarak ele alan yazarların görüşüne katılarak (Szabó et al, 2010), biz de bir üçüncü alt
devre olarak “Antroposen” devrinin ayrı olarak ele alınmasında yarar görüyoruz.
O nedenle bizim görüşümüze göre de; Jeolojik Devirlerden son 2,5-3 milyon yıllık
dönemini sürdüğümüz Kuaterner, yani 4.Zaman kendi arasında 3 alt devreye ayrılır. Bu alt
devreler eskiden yeniye: Pleistosen, Holosen ve Antroposen şeklindedir (Şekil 2). Aşağıda
bunlar, nedenleriyle birlikte ayrı ayrı ele alınmış, kronolojik bir sıralama içinde oluşan farklı
olaylar ve örneklerle sunulmaya çalışmıştır:
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2.1. Pleistosen
Buz Çağı, Buzul Çağı, Diluviumolarak da isimlendirilir. Kuaterner’in ilk devresidir.
Onu takip eden Holosen’e nazaran çok daha uzun sürmüş olan bir devredir. Yaklaşık 2,5 hatta
3 milyon yılı bulmuştur.
Pleistosen (Paleolitik=Taş Devri) de kendi içinde 3 alt devreye ayrılır. “Alt – Orta –
Üst Pleistosen” olarak isimlendirip bunu da 3’e ayıranlar bulunur (Pan Terra Inc., 2010). 1.8
milyon - 781.000 yılları arasında Alt Pleistosen; 781.000 - 126.000 yılları arasında Orta
Pleistosen ve 126.000 - 11.500 yılları arasında ise Üst Pleistosen olarak adlandırılır. Bunlar
da zaten kültür devirleri olarak olarak Alt Pleistosen Alt Paleolitik’e, Orta Pleistosen Orta
Paleolitik’e ve son olarak Üst Pleistosen Üst Paleolitik’e karşılık gelir. Bu sınıflama genel bir
sınıflama olup, Pleistosen’de buzullaşma ve izleri farklı morfojenetik bölgelerde farklılaşma
sunduğu için bu sınıflama genellikle kullanılmaz. Onun yerine; daha rejyonel (bölgesel)
olarak; buzullaşmaların görüldüğü ve izlerine rastlandığı Alpler, Kuzey Amerika, Akdeniz,
Karadeniz gibi bölge ve havzalara ait farklı isimlerle depo ve verilerin bunlara ait şekillerin
bulunduğu bölgenin ismiyle genellikle anılır.

Şekil 2 – Jeolojik Zamanlar ve Devirleri (http//:tumblr_lzbiewJvNT1qfsqzho1_1280’den
düzenlenerek)
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III. Zaman’dan IV. Zaman’a geçiş, yani Pliosen’den – Pleistosen’e geçiş ve bunun
sınırı hakkında birçok görüşten biri de Prof.Dr. Oğuz Erol’un 1979’da yayınladığı “Dördüncü
Çağ (Kuvaterner)” kitabına göre şöyledir: “Jeolojik bakımdan iki ayrı dönemi belirleyen iki
katman (tabaka) sistemi arasında güçlü tektonik hareketlerin neden olduğu diskordans
(uyumsuzluk)’ların bulunması gerekir. Bu kesinti, çoklukla bitki ve hayvan türlerinde de
önemli farklar ortaya çıkmasıyla daha da belirgin bir durum gösterir. Pliosen-Pleistosen sınırı
bu bakımdan incelenirse, geçişin hiç de gerektiği ölçüde kesin olmadığı görülür. Çünkü iki
çağın katmanları arasında göze çarpan bir diskordans bulunmadığı gibi, iki çağ canlılarının
fiziki özellikleri ve türlerinde de önemli değişmeler olmamıştır. Özellikle karasal hayvanlar
Pliosen-Pleistosen sınırının belirlenmesi için yeterli değildir. Çünkü bunların buluntu yerleri
ve sayıları çok azdır. Yükselmiş eski kıyı çizgileri boyunca bulunan denizel fosiller, özellikle
molüskler, bu bakımdan biraz daha uygun olanaklar yaratır. Ancak onlar da kıyı bölgelerinde
sınırlıdır ve belli başlı buzul bölgeleri, moren sistemleriyle bağlanabildikleri taktirde yaş
belirlenmesinde faydalı olurlar. İşte açıklanan bu nedenlerden dolayı, şimdiki halde PliosenPleistosen sınırında belirli bir jeolojik kesintiden çok, bir seri geçiş katmanlarından söz
edilebilir. Bu geçiş katmanları, Akdeniz Havzasında en yüksek kıyı ve akarsu şekillerini
oluşturan Kalabriyen serileridir. Bu denizel fasiyesin, Akdeniz kuzeyindeki karasal karşılığı
Villafrankiyen’dir. Önceleri Pliosen’e sokulan bu fasiyesler, 1948 Londra Jeoloji
Kongresi’nden sonra Pleistosen’e sokulmaya başlanmıştır. Gerçekten dünyanın birçok yerinde
Pliosen’den Pleistosen’e dereceli geçişi gösteren katmanlar ve onlar üzerinde gelişmiş yassı
bir topoğrafya yeteri kadar açıklıkla saptanabilmiştir. Türkiye’de bunu gösteren gözlemler
yapılmıştır. Ankara civarında ovaları dolduran Pliosen akarsu birikintileri Villafrankiyen’e
kadar oluşmuş, sonra Kuaterner’de yarılmaya başlamıştır. Hatay’da Aşağı Asi Oluğu’nda ve
Türkiye’nin başka birçok yerinde benzer durum vardır. Jeolojik yöntemlerle belirtilemeyen
Pliosen-Pleistosen sınırının saptanmasında iklim değişimleri önemli bir dayanak olabilir. Bu
bakımdan teorik olarak, Pleistosen’in ilk büyük buzullaşmayla başlatılması düşünülebilir.
Çünkü Kuaterner’in en önemli ve dikkati çeken olaylarından biri buzullaşma’dır. Ancak
ilerleyen ilk buzulların izleri çok yerde daha sonraki buzullar tarafından yok edilmiştir. Diğer
yandan dünyanın her yerinde buzullar aynı dönemlerde aynı ölçülerde bir gelişme
göstermemiştir. Onun içinde Pliosen’in sona ermesi gereken dönem ile iyice gelişmiş
buzulların saptanabileceği dönem arasında bir süre bulunmaktadır. Bu süre içinde olasılıkla,
çok sayısı ancak sayıları kesinlikle saptanamayan sıcak ve soğuk devreler olmuş, hatta belki
buzul çağları, örneğin bazı yazarlara göre Biber ve Tuna Buzul Çağları gelişmiştir” (Erol,
1979, s.7-8)(Tablo 6). Ancak görüşümüze göre, özellikle Pliosen’den Pleistosen’e geçişte
buzullaşmasının olması; artan volkanik faaliyetlere dayalı olarak, çıkan püskürüklerin, cüruf,
tüf ve volkan bulutlarının atmosferde bir örtü oluşturarak, güneşten gelen solar radyasyonun,
dolayısıyla ısı ve ışık enerjinin yeryüzüne ulaşmasının kısmen kesilmesinden kaynaklanmış
olabilir (Strahler & Strahler, 1996, 471).
Kuvaterner’in III. Zaman, yani Tersiyer’den ayrıldığı ve Kuvaterner’in farklı bir
zaman olarak kullanılmaya başlandığı yıllarda, Dördüncü Zaman’ın ilk devrelerinde daha
yağışlı, daha serin ve buzulların geliştiği dönemleriyle, bugünün daha ılık ve daha uygun
koşullu iklimlerinin de ayırtedilmesi gereği fark olunmuş ve böylece Kuaterner, buzulların
geliştiği daha eski çağ ve şimdiki çağ olmak üzere ikiye bölünerek 1830 yılında da Lynell’in
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önerisiyle, ilk bölüm için Pleyistosen (ing. Pleistocene) ve ikinci bölüm için de Holosen (ing.
Holocene) adları kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre Pleyistosen buzul çağlarını, Holosen
de buzul sonrası çağı veya şimdiki çağı kapsamaktadır. Kuvaterner’in adı geçen ilk bölümü,
oldukça eskiden beri kıta Avrupası’nda Dilivium (latince. Büyük su baskını), ikinci bölüm ise
Alluvium (latince. Islanmış, akarsuyla taşınmış, gelmiş) diye adlandırılmış bulunmaktadır.
Fakat son yüzyıldan bu yana Pleyistosen ve Holosen terimleri, Dilivium ve Allivium yerine
daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bu genel terimler yanında, Pleyistosen’e Glasiyal (buzul
çağı) ve Holosen’e de Postglasyal (buzul sonrası) veya Şimdiki Çağ (Resent time) adları da
verilmektedir (Tablo 6). 20. Asrın başlarından bu yana Kuvaterner’in adı geçen iki ana
döneminin de bölümlenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan Pleyistosen’in
bölünmesi’nde daha çok buzulların ilerleme ve çekilmeleri dikkate alınmış, buzullaşma
alanları dışındaki alanlarda ise bölünme, bu buzul alanlarına oranlanarak yapılmıştır (Tablo
6). Bazısı da Kuaterner’i tarihlemeye dayalı bölümlemiştir (Tablo 7)(Turoğlu, 2009). Holosen
ise, orta enlemlerde dikkati çekecek ölçüde farklılıklar göstermiş bulunan iklim dönemlerine
göre bölümlenmiştir. Erol 1979’a göre; Pleyistosen ve Holosen’in yazarlarca en çok kabul
edilmiş olan bölümleri Tablo 6’da gösterilmiştir. Ancak yazarların büyük çoğunluğu
Kuvaterner’in bugünkü bölünmesinin yeterli olmadığı kanısındadır ve hemen her gün yeni bir
bölümleme denemesi ortaya atılmaktadır. Kuvaterner Kronolojisi konusu tartışılmaktadır.
Hatta Kuvaterner’in aslında Pliyosen’den ayrılmasının dahi uygun olmadığı, bu çağın bir
bölümü halinde Tersiyer (III. Zaman) içinde kalması gerektiğini ileri süren ABD’nin jeoloji
profesörlerinden Richard Foster FLINT (Flint, 1971) gibi yazarlar da vardır (Erol, 1979,
s:6-7). Bu sebeple, bazı Jeolojik Zaman Kronoloji Tablolarına bakıldığında Kuaterner
Tersiyer’in yani III. Zaman’ın son dönemi olarak belirtilir. Biz yukarıda anılan buzul ve
buzularası dönemlerinin farklılaşmasından ve sıcak-kurak bir dönemi karakterize eden
Pliosen’in özellikleri yansıtmamasından dolayı KUATERNER’i ayrı bir dönem olarak;
DÖRDÜNCÜ ZAMAN olarak kabul ediyoruz.
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Tablo 6 - Kuaterner’in Bölümleri (Oğuz EROL, 1979’dan)
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Tablo 7 – Kuaterner ve Neojen (Senozoik) Kronolojisi (Turoğlu, 2009).
Pleyistosen-Holosen sınırını belirleyen olay, bir bölgedeki buzulların eriyip
ortadan kalkması, başka bir sözle bu bölgedeki Glasyal Dönem’den Postglasyal Dönem’e
geçiştir. Ancak bu olay, Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı dönemlerde olduğuna göre;
Pleyistosen-Holosen sınırı ya da Holosen başlangıcı da farklı olmaktadır. Örneğin Kuzey
Amerika Kıtası’nda buzulların çekildiği tarihler şöyle belirlenmiştir (Erol, 1979, s:8):
Ülke

Buzullaşmanın sona erdiği yıl (Bugünden önce)

Grönland

0 (Sona ermemiş)

Alaska

6.000 yıl

Göller Bölgesi(ABD) 10.000 yıl
Meksika Körfezi

14.000 yıl

Benzer bir farklılaşma Asya ve Avrupa için de söz konusudur. Buna göre gerçeğe
uymak gerekirse, Pleyistosen-Holosen sınırının saptanması için her ülkedeki yerel koşulları
gözönünde tutmak gerekir. Anadolu için bu geçiş bugünden yaklaşık 10.000 yıl önce
olmuştur (Erol, 1979, s:8).

2.2. Holosen
Pleistosen ile Antroposen arasında yeralan bir dönemdir. Aluvium, Buzul sonrası ya da
Aktüelolarak da adlandırılır. Süresi, Pleistosen’e göre çok kısa olup, toplamda uzunluğu
10.000-12.000 yıl arasında değişir. Holosen’de Flandr Transgresyonu meydana gelmiş ve kıyı
çizgisi yaklaşık olarak günümüzdeki durumunu almıştır. Pleistosen’deki Buzul Çağları
sonrasında, daha sıcak bir dönem olarak anılır. Özellikle bu dönem, okyanus yüzey
sıcaklıklarının hızla artmasıyla başlar. Karasal iklim zonları kutuplar yönüne doğru çekilir.
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Toprak oluşum süreçleri, orta enlemlerde glasiyal depoların yeni ana materyali üzerine
harekete başlar. Bitkiler, farklı iklim dönemlerinde başarılı bir şekilde tekrardan gelişirler.
Bataklık çökelleri içine yerleşmiş bulunan bitkilerin sporları ve polenler, Holosen dönemi
boyunca vejetasyon ve iklim tarihinin geçmişi hakkında bilgiler sunarlar (Strahler & Strahler,
1996, pp.473). Dolayısıyla, yapılan dendrokronoloji, likenoloji, karbon 14 (14C)gibi
tarihlendirme çalışmalarına dayanarak, burada geçmiş dönemlere ait sahayı kaplayan bitki
örtüsü hakkında fikir sahibi olmamızı sağlarlar. İnsanlığın tüm kayıtlı tarihi ve uygarlığını
içeren bir dönemdir. Bu dönem içerisinde, insanlar dağınık topluluklardan yerleşik hayata ve
tarım toplumuna geçip, pek çok uygarlık kurmuştur. Bu dönemin asıl baskı unsuru insan olup,
Holosen’de kısmen doğaya hükmetmeye çalışmıştır.
Günümüzden yaklaşık 10.000-12.000 yıl önce başlayan Holosen, iklim koşulları
bakımından birkaç alt bölüme ayrılmıştır. Daha çok polen ve bitki makrofosillerine dayanan
bu çalışmaların özelliği bölgesel iklim koşullarını yansıtmasıdır (Erlat 2009, s:183-185)(Tablo
8 ve 9). Bunlardan iklim değişimlerine ilişkin oluşturulan 1908’deki ilk kronoloji BlyttSernander’in bir zamanlar Danimarka’daki bataklıklarda bulunan ağaç, yaprak ve
kozalaklarına dayalı olarak, günümüzde çam ağaçlarının görülememesinin nedenine göre,
farklı iklim koşullarına bağlı yaptıkları çalışmanın sonuçlarına dayalı ayırımlarında 4 dönem
belirlenmiştir. Bunlar; Boreal, Atlantik, SubBoreal, SubAtlantik kronozonlarıdır (Tablo
8). Kronostratigrafik açıdan yapılan İskandinavya ve Avrupa’nın kuzeyindeki incelemelere
dayanan ve Holosen'i 3 döneme ayıran bir diğer çalışma da Nesje-Dahl,1993 tarafından
yapılmıştır. Bunlar; Boreal, Atlantik, Subboreal safhalardır. (Erlat, 2009, s:183-184;
Strahler & Strahler, 1997; pp. 473). Boreal safha, yaklaşık 12.000 yıllarında orta enlem
bölgelerinde yeralan Boreal Orman bitki örtüsüyle karakterize edilirdi. Onu izleyen ve 3000
yıl önce nihayetlenen Atlantik safhasında genel bir ısınma söz konudur. Günümüze göre;
sıcaklık değeri 2,5°C’den (=4,5°F)(okunuşu 2,5 santigrad dereceden=4,5 fahrenhayt’dan)
daha yüksekti. Hatta, 8.000 yıl öncesindeki sıcaklık, günümüze göre daha da yüksekti.
Sonuncu safha olan Subboreal safhada ise, günümüze göre ortalama sıcaklık değerleri, biraz
daha altında bulunuyordu. Alp Glasiyeleri bu safhada yeniden buzullaşmaya uğradılar. Deniz
seviyesi bu yeniden buzullaşmaya dayalı, geriye çekilerek düşmüştür. Daha sonra yavaş yavaş
günümüzdeki seviyesine yükselmiştir. Bu safha, 5000-2000 yılları aralığında yayılmıştır
(Strahler & Strahler, 1997; pp. 473)
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Tablo 8 - Holosen’de Avrupa için belirlenen Blytt-Sernander şeması (N.Roberts
1998’e göre E.Erlat 2009, s:185’den).
Jeolojik Zamanlar ve buradaki tabakalarla vb. ilgili çalışmalar milyon yıllarla ifade
edilirken; son yıllarda Holosen’deki araştırmalar bin yıl, hatta yüz yıl ölçüsünde gerçekleşen
iklim değişimleri üzerinde daha çok yoğunlaşmıştır. Yarımküresel ve bölgesel ölçekte farklı
etkiler sunan bu değişmeler, doğal çevre ve insan toplulukları üzerinde kalıcı ve önemli
sonuçlara yol açmıştır. Holosen’de bin yıl ölçüsünde gerçekleşen iklim değişmelerinin
belirlenmesine katkı sağlayan en önemli çalışma, Kuzey Atlantikte derin deniz tortulları
üzerinde yapılan incelemelere dayanmaktadır. Atlantik kuzeyinde deniz tabanında farklı
noktalarda yapılan sondajlarda günümüzden yaklaşık 11.1, 10.3, 9.4, 8.1, 5.9, 4.2, 2.8 ve 1.4
bin yıl öncesine karşılık gelmek üzere 8 tabaka belirlenmiştir. Kuzey Denizi’nden güneye ve
Labrador Denizi’nden doğuya doğru esen kuvvetli rüzgârlarının sürüklediği aysbergler
tarafından bırakıldığı belirlenen bu tabakalara Holosen boyunca yaklaşık her 1470±532 yılda
rastlanmaktadır (Erlat, 2009, s:187’ye göre Bond vd., 1997). Grönland’dan alınan buzul
örnekleri üzerinde jeokimyasal araştırmalar, derin deniz tortullarında iri materyallere karşılık
gelen tarihlerde buzul örneklerinde karalardan gelen toz oranında bir artış olduğunu
göstermiştir. Buzulların sürüklediği materyelin okyanus tabanında birikmesi ile oluşan bu 8
tabaka ile Grönland’dan alınan buzul örnekleri, Holosen’de etkisini daha çok Kuzey
Atlantik’te hissettiren döngüsel iklim değişmelerinde gerçekleştiğine ilişkin kanıtlar
sunmaktadır. Bu iklim anomalileri “Bond Dönemleri ya da Holosen Dönemleri” adı
verilmiştir. Holosen’de görülen ve genellikle birkaç yüzyıl ile sınırlı olan bu soğuk
dönemlerden yeryüzünde en çok iz bırakanları; Preboreal,8200, 5600-5000, 4100, 2800-2600
soğuk dönemleri ve Küçük Buzul Çağıdır (Tablo 8)(Erlat, 2009, s:187’ye göre, Bond
vd.,1997 ve 2001). Bu dönemlere prehistorik, arkeolojik ve tarihi kayıtlara dayalı şöyle birkaç
örnek verilebilir: Roma İmparatorluğunun M.S. 480’deki çöküşü ve M.S. 541-542’de bazı
tarihçilere göre Avrupa nüfusunun % 50-60’ının hayatını kaybettiği Justiyen Salgını yani
veba salgını “1400 Soğuk İklim Dönemi” içinde gerçekleşmiştir (Erlat, 2009, s:205). Çin’in
güneyindeki Dongge Mağarasından alınan sarkıtlara uygulanan oksijen izotopu analizleri, son
9 bin yıl içinde yaz musonlarının zayıfladığı 8 dönemin var olduğunu göstermiştir. Yaklaşık
1.2 bin yıl aralıklarla birbirini izleyen muson yağmurlarının zayıfladığı bu dönemler, kuzey
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yarımkürede yaz mevsiminde alınan güneş radyasyonu miktarının azaldığı ve Kuzey
Atlantik’te derin deniz tortuları içinde iri materyale rastlanan dönemler ile uyumludur. 8
dönem içinde Çin’de en belirgin klimatik etkiyi ise, “8.2 Soğuk İklim Dönemi” ve Çin’de
Neolitik kültürün çökmesine yol açan tarihler oluşturmaktadır (Wang vd. 2005’e göre Erlat
2009, s:188). Buzul örnekleri, ağaç halkaları gibi birçok paleoklimatik veri, 1400-1900 yılları
arasında kuzey yarımkürede sıcaklıkların, 1000-1400 yıllarına göre yaklaşık 0.3°C, 20.
Yüzyıla göre yaklaşık 0.8°C daha düşük olduğunu göstermektedir. “Küçük Buzul Çağı”nın en
soğuk dönemleri ise 15.yy’ın sonu, 17. ve 19. Yüzyıllar olarak belirlenmiştir (Mann 2002’ye
göre Erlat 2009, s:212). Tahıl rekoltesinde düşüş Anadolu’da köylerin boşalmasına yol
açmıştır. Tarihte “Büyük kaçgün” olarak adlandırılan bu dönemi 1585-1640 yılları arasında
Celali İsyanları izlemiştir (Kadıoğlu 2001’e göre Erlat 2009, s:216). “Küçük Buzul Çağı”nın
etkileri ile ilgili en ilginç görüşlerden biri, meşhur Antonio Stradivari kemanları ile ilgilidir.
Daha soğuk iklim koşullarında ağaçların odun yoğunluğunun sıcak iklim koşullarının
görüldüğü dönemlere göre artmasının, Küçük Buzul Çağı sırasında üretilen Stradivari
kemanlarına eşsiz ses tonları sağladığı ileri sürülmektedir (Erlat 2009, s:216).

Tablo 9 - Holosen’de belirlenen Bond Dönemlerinin tarihleri ve iklim özellikleri
(Bond 2001’e göre E.Erlat 2009, s:189’dan düzenlenerek).

2.3- Antroposen
İnsan Zamanı, daha doğrusu insanın dünyayı şekillendirmeyi sürdürdüğü ve halen
içinde bulunduğumuz devre olarak da bilinir. 1750’lerde Avrupa’daki “Sanayi Devrimi” ile
başlar. Özellikle James Watt’ın 1763’de İskoçya’da buharla çalışan ilk motoru yapması yeni
bir devrin başlamasına neden oldu. Çünkü enerji gereksinimi için kömürün kapalı
madenlerden çıkarılması gerekiyordu. Ancak bu madenleri zaman zaman su basıyor, işi çok
zorlaştırıyordu. James Watt’ın yaptığı bu buharlı makinelerle suyun yüzeye pompalanması
“Sanayi Devrimi”nin başlangıcı sayılır. Ardından hızla diğer buluşlar gelir: 1807’de buharlı
makinenin gemilere uyarlanması, 1840’da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferlerinin
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başlaması, 1812’de ilk buharlı lokomotifin yapılması, 1844’te telgrafın keşfi, 1876’da
telefonun icadı, 1834’de biçerdöverin keşfi bunlardan birkaçıdır. Dolayısıyla İngiltere’de
başlayan süreç, yeni buluşlarla Dünyanın her tarafına yayılıyor; bilhassa da Avrupa ve
Amerika’da yayılışını sürdürüyordu. Toplamda günümüze kadar olan dönemde son 350-360
yılı kaplamakla birlikte; insanların yeni dünyaları arayışlarındaki coğrafi keşifler gibi;
özellikle sanayi devrimiyle makineleşmenin artması, hızlı işçi sınıfının gelişimi, göçler artan
ve savaşlar, hızlanan çarpık kentleşme, küreselleşmenin getirdiği çevre ve ekolojik sorunlara
da dayalı olarak, yazının icadından sonraki en önemli keşif buhar makinesidir.
Buhar motorunun keşfi önemlidir ama; ancak öncesindeki barutun keşfi ve
sonrasındaki mikropların bütün dünyaya yayılışı, çeliğin keşfi de bu gelişmeler içindeki yerini
almıştır. Ancak, I. Dünya Savaşı ve özellikle II. Dünya Savaşından sonra Jeomorfoloji ve
Kuaterner Araştırmalarında, (Erinç, 1970; Erlat, 2009) bilimsel çalışma tekniklerinde büyük
değişiklikler ve gelişmeler olmuş, laboratuvar analizlerine ve deneylerine dayanan metotlar
geliştirilmiş ve hatta ön plana geçmiştir. 1945’lerde ilk Atom bombasının atılması ve nükleer
denemeler Dünya Karbon dengesinin giderek bozulması, hatta 1950’li yıllarda uzay
araştırmalarına önem verilmiş, 1969’da ilk defa aya ayak basılmış, 2000’lerde uydular
vasıtasıyla iletişim sağlanmaya bağlanmış, televizyon ve ardından bilgisayarlar ve internet
iletişim çağının en büyük yardımcısı olarak insanın vazgeçilmez birer unsurları olmuşlardır.
Bu ve benzer nedenlerle, 1750 yılı esas alınıp, hemen o gün itibariyle olmasa bile, etkilerinin
sonrasındaki yıllarda gerek Dünya’da ve gerekse insan ve yaşadığı çevrede etkin bir şekilde
görülmesinden dolayı “Antroposen”, jeolojik devirler içine sokulması bakımından tartışmalı
dahi olsa, yaşadığımız son 200-300 yıllık süreyi kapsayan yeni bir dönem olarak, kentleşme,
sanayileşme, özellikle de “Küreselleşme Çağı” olarak karşımızda durmaktadır.
Aralarında bir Nobel Ödülü sahibinin de bulunduğu dört bilimci, Dünyamızın yeni bir
jeolojik döneme girdiğini savunarak bu çağa Antroposen = Yeni İnsan Dönemi(ing.
Anthropocene) adının verilmesini önerdi. Yer ve iklim bilimci araştırmacılar 2010’da
Environmental Science & Technology adlı bilim dergisinde yayımladıkları taleplerinde, bu
yeni dönemin başlangıcının dünyadaki en büyük altıncı kitlesel yokoluşa da tanıklık edeceğini
vurguladılar (Zalasiewicz, 2010). Mainz Üniversitesi’nden (Almanya) Nobel ödüllü
Hollandalı atmosferbilimci Paul Crutzen (Foto 6), Leicester Üniversitesi’nden (İngiltere)
yerbilimciler Jan Zalasiewicz ve Mark Williams ile, Avustralya Ulusal Üniversitesi İklim
Değişimi Enstitüsü Başkanı Will Steffen, Amerikan Kimya Derneği’nce çıkarılan dergideki
makalelerinde küresel değişimin ölçeği konusunda kanıtlar sundular. Araştırmacılara göre,
yalnızca iki yüzyıl içinde insanlar Dünyamızı öylesine geniş ve misli görülmemiş değişimlere
uğratmış bulunuyorlar ki, milyonlarca yıl süreyle gezegenimizin çehresini değiştirecek yeni
bir jeolojik dönemin başlangıcını yaşıyor olabiliriz. Dört bilimci, son dönemlerde muazzam
nüfus artışı, megakentlerin mantar gibi çoğalması, fosil yakıt kullanımındaki olağanüstü
artış gibi insan kaynaklı değişimler nedeniyle önerdikleri yeni jeolojik döneme “Yeni İnsan
Dönemi” adını uygun görüyorlar. İlk kez Crutzen tarafından geçtiğimiz yüzyılın sonlarında
önerilen Antroposen adı, başlangıçta yerbilim camiasında tartışmalara yol açmıştı. Ancak,
küresel iklim değişimi ile bitki ve hayvan türlerinde kitlesel yokoluşlar gibi insan kaynaklı
potansiyel değişimlerin işaretlerinin çoğalması, Crutzen’in önerisine olan desteği
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güçlendirmiş bulunuyor. Halen Antroposen adının Jura, Kambriyen, Trias, Tersiyer gibi daha
aşina olduğumuz dönem adlarının yanına katılıp katılmayacağı, yerbilim camiasında resmi
olarak tartışılması sürüyor (Zalasiewicz, 2010) (http://www.ntvmsnbc.com/id/25075932/).

Foto 6 – Antroposen fikrini ilk defa ortaya atan atmosfer bilimci Paul Jozef Crutzen
(1933 - )
James Syvitski’nin 2012’de Global Change isimli dergide yazdığı “Anthropocene: An
epoch of our making (Bizim yapımımız olan bir dönem: Antroposen)” isimli makalesinde ve
Steffen et al.2004’den derlediği grafiklerde 250 yıl içinde Dünya’daki nüfusun,
nehirlerin/akarsuların barajlanmasının dolayısıyla barajların, büyük taşkınların, kent
nüfuslarının, motorlu araçların, toplam reel Gayri Safi Milli Hasılanın, su Kullanımının, kağıt
tüketiminin, gübre tüketiminin, telefonların, atmosferde karbondioksit (CO2)
konsantrasyonunun, atmosferde nitrojen (NO2) konsantrasyonunun, atmosferde metan gazı
konsantrasyonun, ozon tabakası incelmesinin, okyanus ekosistemlerindeki bozulmaların,
ormanların ve tropikal yağmur ormanlarının azalmasının, Kuzey Yarımkürede ortalama (kara
ve deniz) yüzeyi sıcaklıklarının, uluslararası turizmin, doğrudan yabancı yatırımların,
McDonald’s
restoranlarının,
kıyı
alanlarında
yapılaşmanın,
kıyı
alanlarında
biyojeokimyasalların, vahşi yaşamdan arındırılmış/evcilleştirilmiş sahaların (domesticated
land) miktarlarının, küresel biyolojik çeşitliliğin hızla arttığını; bilhassa 1950-2000 yılları
arasını kapsayan 50 yıl içinde büyük pik yaparak 2000’li yıllara kadar ulaştığını ortaya
koymuştur (Şekil 3).
Bunlardan birine örnek vererek konuya açıklık getirmek gerekirse:
Yıl 1937. California’lılar otomobillere olan o görülmemiş tutkularının ve
bağımsızlıklarının esiri olmaya o zamandan başlamışlardı. Güney California’daki bazı
işletmeciler, otomobillere servis yapan lokantalar açıp para kazanmanın yolunu
keşfetmişlerdi. McDonald’ların ilk girişimi tıpkı ötekiler gibi bir otomobil servisi idiyse de
çok mütevazi boyutlardaydı. Dick ile Mac kolları sıvayıp sosisleri kızartır, içecekleri hazırlar
ve bir düzine branda bezi kaplı tabureye oturan müşterilere hizmet ederken, üç garson kız da
park yerindeki arabalara servis yapıyordu. İlk McDonald's restoranı, 1940 yılında Richard ve
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Maurice McDonald tarafından ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin San Bernardino şehrinde
otomobile servis lokantası olarak açıldı. Dükkân salt görünüşüyle dikkat çekecek nitelikteydi
ve 1940’ların ortalarında şehir gençlerinin bir numaralı uğrak yeri oldu. Hafta sonlarında
akşam yemeği için park yerine sıralanan 125 arabaya yirmi garson kız hizmet ediyor, yıllık
satış 200.000 doları buluyordu. McDonald’s 1984’te 8000’inci restoranını açtığı ve elli
milyarıncı hamburgerini sattığında, bunlar büyük haber oldu. McDonald's bugün (1.06.2014
itibariyle), 121’den fazla ülkede (Şekil 4)(Foto 7), 35.000'den fazla restoranla hizmet veriyor.
Bunların 13.000'den fazlası Amerika dışında bulunuyor. Ama McDonald’s şirketinin Birleşik
Amerika’daki 130 milyar dolarlık yiyecek endüstrisine egemen olmak için uyguladığı strateji
hakkında ilk başlarda üzerinde kimse durmadı. Oysa bu pazar bilgisayar endüstrisinin hemen
hemen iki katıdır. Dünyada hızlı servis restoran sektörünün lideri olan McDonald’s,
Türkiye’de ilk restoranını 24 Ekim 1986 tarihinde Taksim’de açtı. Bu yıl Türkiye’deki
kuruluşunun 22. yılını kutlayan McDonald’s halen Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet
gösteren 230′dan fazla restoranıyla (Nisan 2014) ve 5000′den fazla çalışanı ile yılda 70
milyon kişiye hizmet veriyor. McDonald’s, 2001 yılında faaliyete geçen McDonald’s Çocuk
Vakfı ile, çocuk sağlığı alanındaki küresel uygulamaların paralelinde, Türkiye’de de önemli
sosyal projeler gerçekleştiriyor. 2005 yılından itibaren Türkiye’deki büyümesini Anadolu
Grubu çatısı altına sürdüren McDonald’s bugün itibarı ile Adana, Adapazarı, Afyon, Ankara,
Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya,
Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon illerinde ve bu illere bağlı çeşitli ilçelerde faaliyet
gösteriyor (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_McDonald%27s_restaurants)
(http://isoru.wordpress.com/2009/05/08/mc-donalds-nasil-kuruldu/)
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Şekil 3 – 1750-2000 yılları arasında Dünya’da insanın oluşturduğu değişmeler
(J.Syvitski, 2010).
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Şekil 4 – 8.2.2014 itibariyle Dünya Mc Donalds Restoranlarının Bulunduğu Ülkelerin
Dağılış Haritası ve Kuruluş Yılları.
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:McDonaldsWorldLocations.svg).

Foto 7 – Kahire’de bir McDonalds Restoranı (Ahmet Ertek arşivi, 2007).
Burada işimiz tabi ki, McDonald’s Restoranlarının reklamını yapmak değildir.
Küreselleşmenin getirdiği dünya ölçeğindeki, ada ülkeleri dahil Dünya’daki 232 ülkeden
(Discovery Channel & Türk Coğrafya Kurumu Atlası, 2013) 121’indeki bu restoranların
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uluslararası bir damak tadı markası olması ve dolayısıyla coğrafi yayılışından söz
etmektir. Bu amaçla, Syvitski’nin 2010’daki makalesinde sunduğu bu grafiklere ilaveden
daha birçok obje ve süreç sayılabilir. Bunların arasında 21. yy.’da kanser vakalarının büyük
artış göstermesi sayılabilir. Sonuç olarak; insanoğlu son 50-100 yıl içinde neredeyse
Dünya’da keşfedilmemiş bir mekân bırakmadığı gibi, aşırı nüfuslanmanın, sanayileşmenin ve
ona dayalı kentleşmenin ve de küreselleşmenin çözümünü, artık, Mars gibi, Jüpiter gibi farklı
gezegenlerde ve evrende arayarak bulmaya çalışmaktadır.
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Uygulamalar
1. Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
2. Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1. Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?
2. Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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3.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci haftada, Kuaterner Coğrafyasının kolaylıkla anlatılması için geçirmiş olduğu
dönemler hakkında genel bir giriş yapılmıştır. Ardından Kuaterner devrinin, yani IV.
Zaman’ın alt devrelerinin neden bölümlere ayrıldığı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bunu takiben
her bir devre; dolayısıyla Pleistosen, Holosen ve Antroposen tek tek ele alınarak bu alt
devreler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Özellikle Buzul Çağında gelişen buzullaşma
dönemleri, ardından iklimin ılımanlaşmasına dayalı insanın ortaya çıkışı ve doğa şartlarına
karşı verilmiş olan uyum ve ardından insanın şekillendirdiği son dönem olan 1750’den
günümüze kadar geçen sürede insan çağı hakkında örneklemeler yapılmıştır. Konu çeşitli
tablo, grafik, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Pliosen-Pleistosen sınırında belirli bir jeolojik kesintiden çok, bir seri geçiş
katmanlarından söz edilebilir. Bu geçiş katmanları, Akdeniz Havzasında en yüksek kıyı ve
akarsu şekillerini oluşturan ………………serileridir. Bu denizel fasiyesin, Akdeniz
kuzeyindeki karasal karşılığı ………………’dir.
Yukarıda verilen metindeki boşlukları doldurunuz.
a)
b)
2)

Pleistosen Dünya’da genelde kaç buzul dönemine ayrılr?

a)

8

b)

4

c)

2

d)

6

e)

3

3)

Kuaterner yaklaşık kaç milyon yıl sürmüştür?

a)

370

b)

160

c)

63

d)

5

e)

2,5

4)

Antroposen fikrini ortaya atan bilim adamı kimdir?

a)

Oğuz Erol
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b)

Paul Crutzen

c)

Sırrı Erinç

d)

Jan Zalasiewicz

e)

Mark Williams

5)
Antroposen:İnsan Zamanı, daha doğrusu insanın dünyayı şekillendirmeyi
sürdürdüğü ve halen içinde bulunduğumuz devre olarak da bilinir. 1750’lerde Avrupa’daki
“Sanayi Devrimi” ile başlar. Özellikle James Watt’ın …………’de İskoçya’da buharla çalışan
ilk motoru yapması yeni bir devrin başlamasına neden oldu.
Yukarıdaki metne dayalı olarak buluş hangi tarihte gerçekleşmiştir?
a)

1863

b)

1963

c)

1563

d)

1763

e)

1463

6)

Holosen günümüzden yaklaşık kaç yılları arasında sürmüştür?

a)

100.000-110.000 yıl arası

b)

90.000-100.000 yıl arası

c)

10.000-12.000 yıl arası

d)

5.000-10.000 yıl arası

e)

1.000-5.000 yıl arası
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7)
“Pleistosen-Holosen sınırını belirleyen olay, bir bölgedeki buzulların eriyip
ortadan kalkması, başka bir sözle, bu bölgedeki Glasyal Dönem’den Postglasyal Dönem’e
geçiştir.”
İfadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

8)
Holosen’de görülen ve genellikle birkaç yüzyıl ile sınırlı olan soğuk
dönemlerden yeryüzünde en çok iz bırakanlardan biri olan son çağın günümüzden kaç yıl
önce olduğu dönemi yazınız.
a)

8200

b)

b)5600-5000

c)

c) 4100

d)

) 2800-2600

e)

e)1300-1700

9)
“2010’larda
Avrupalı
dört
bilim
insanı,
son
dönemlerde
(a)……………………,
(b)…………………………, (c)……………………… gibi insan
kaynaklı değişimler nedeniyle önerdikleri yeni jeolojik döneme “Yeni İnsan Dönemi” adını
uygun görüyorlar.” İfadesinde verilen boşlukları en uygun ifadelerle tamamlayınız.
a)

………………………

b)

………………………

c)

………………………

10)
“Buhar motorunun keşfi önemlidir ama; ancak öncesindeki barutun keşfi ve
sonrasındaki mikropların bütün dünyaya yayılışı, çeliğin keşfi de bu gelişmeler içindeki yerini
almıştır. Ancak, Osmanlı-Rus Savaşı ve özellikle Balkan Savaşından sonra Jeomorfoloji ve
Kuaterner Araştırmalarında, bilimsel çalışma tekniklerinde büyük değişiklikler ve gelişmeler
olmuş, laboratuvar analizlerine ve deneylerine dayanan metotlar geliştirilmiş ve hatta ön plana
geçmiştir.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
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Doğru (

)

Yanlış (

)

Cevaplar
1-

a)Kalabriyen

b)Villafrankiyen

2-

b) 4

3-

e) 2,5

4-

b) Paul Crutzen

5-

d) 1763

6-

c) 10.000-12.000 yıl arası

7-

Doğru

8-

e)1300-1700

9a)muazzam nüfus artışı, b)megakentlerin mantar gibi çoğalması, c)fosil yakıt
kullanımındaki olağanüstü artış
10-

Yanlış (Doğrusu: I.Dünya Savaşı ve II.Dünya Savaşı )
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3. KUATERNER’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEPLERİ ve
COĞRAFİ ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Kuaterner Öncesi İklim Değişiklikleri

3.2.

Kuaterner’de İklim Değişikliğinin Sebepleri

3.3.

Kuaterner’de İklim Değişikliğinin Coğrafi Etkileri

3.3.1. Postglasyal İklim Optimumu
3.3.2. Soğuk İlkçağ
3.3.3. Sıcak Ortaçağ
3.3.4. Soğuk Ortaçağ
3.3.5. Son Isınma Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner öncesindeki jeolojik devirlerde iklim değişikliği oldu mu? Kaç kez oldu? Hangi
zamanlarda oldu?
2-Kuaterner’de iklim değişikliğinin sebepleri nelerdir?
3-Kuaterner’de iklim değişikliğinin coğrafi etkileri nelerdir?
4-Holosen’deki iklim salınımları kaç devreden oluşur? Neden?
5-Dünyada meydana gelen buzul ve buzularası dönemler ortalama olarak ne kadar sürmüştür?
6-Pleistosen buzul dönemlerinin Alplerde isimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Kuaterner’de İklim
Değişikliğinin Sebepleri ve
Coğrafi Etkileri

Kuaterner öncesindeki
jeolojik devirlerde iklim
değişikliği olup olmadığını
öğrenmek.

Kuaterner’de İklim
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3.1.Kuaterner Öncesi İklim Değişiklikleri
Dünya’nın 4,6 milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında, Kuaterner öncesinde
gerçekleşen iklim değişimleri hakkındaki bilgilerin, son 2,5-3 milyon yıllık süre içindeki
Kuaterner hakkındaki bilgilerimize göre çok az olduğu görülür.1960’larda ileri sürülen “Plaka
Tektoniği Görüşü” ile birlikte, Kuaterner öncesi gerçekleşen iklim değişimleri ile ilgili
bilgiler de gelişmeye başlamıştır. Çünkü bu görüş dünyanın jeolojik mazisindeki kıtaların
yerlerinin değiştiği ve halen de bu değişimi sürdürdüğünü göstermiştir. Son yıllarda derin
deniz tortulları ve kayalar üzerinde yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal araştırmalar,
Kuaterner öncesinde yaşanan iklim değişmelerine ilişkin bilgilerin daha da zenginleşmesine
neden olmuştur. Bu veriler; dünyada en eskisi 2.9 milyar yıl önce, en yenisi 300 milyon yıl
önceye karşılık gelen 4 büyük buzullaşma döneminin varlığını ortaya koymuştur (Şekil 5).
Bunların yanısıra, tropikal iklim koşullarının kutuplara yakın bölgelere kadar hâkim olduğu
dönemlere de rastlanır (Erlat 2009, s:117). En eski zamanlardan biri olan Arkeen (Şekil 1 ve
2)(Şekil 6 ve 7) 2,5-3,6 milyar yıl öncesini ifade eder ve devrin soğuk bir karakter gösterdiği,
önemli süreçlerden birisinin suda ortaya çıkan fotosentetik bakterilerin okyanuslarda oksijen
birikimlerini başlatmış olmalarıdır (Gönençgil, 2008). Daha sonraki dönemi oluşturan
Proterozoik’te yani 630-790 milyon yıl önce dünya buzullarla kaplı olduğu periyodların
bulunduğu ve Dünya’nın her tarafını kaplayan buzullar nedeniyle bu dönem “kartopu
(snowball earth)” olarak ifade edilmektedir (Kirschvink, 1992’ye göre; Gönençgil 2008, s:41).
Günümüzden yaklaşık 230-570 milyon yıl öncesinde yaşanan Paleozoik’in alt dönemlerinden
(Şekil 1 ve 2) Kambriyen’den başlayarakPermiyen’e kadar 6 farklı dönemde buzul ve
buzularası dönemlere dayalı iklimlerin farklı ısınma ve soğuma süreçlerini yaşadığını
gösteren kanıtları vardır. Dolayısıyla Paleozoik için, nemli-ılıman bir iklim karakteri sürmüş
olduğu söylenebilir. Ancak Devon’da (345-395 milyon yıl öncesi) nisbeten sıcak-nemli bir
iklim kuşağının varlığının yanında bazı sahaların çöl iklimi altında olduğuna dair kanıtlar
vardır (Erinç, 1984). 280-345 milyon yıl öncesinde Karbonifer’de, başlangıçta soğuma ve
buzullaşma koşullarının geliştiği anlaşılır. Bu dönemde bitki örtüsünün yaygınlığı ve bolluğu
bugünkü taşkömürü yataklarının oluşumuna neden olmuştur. Paleozoik’in son alt devri olan
Permiyen’de (230-280 milyon yıl öncesi) soğuma ve buzullaşma devam etmiş, Avrupa ve
Kuzey Amerika’da şiddetli soğuk-kurak koşullar ortaya çıkmıştır (Gönençgil 2008). Konunun
başında da söylendiği gibi, “Plaka Tektoniği Görüşü”ne göre, kıtaların kuzeye kaymayı
sürdürmelerine dayalı, bir sonraki zaman olan Mesozoik’te kıtalar parçalarına ayrılmalarını
sürdürmüşlerdir. Ayrılan bu kıtalar üzerinde farklı ekosistemler oluşmasını sürdürmüştür.
Genel olarak bu jeolojik zaman dilimi için sıcak bir karakter gösterdiği söylenebilir. Mesozoik
bitimi ile; 65 - 2,5 milyon öncesi arasındaki dönem olan Tersiyer’de kıtalar büyük ölçüde
bugünkü görünümlerine ulaşmışlardır (Gönençgil 2008, s:45). Eldeki verilere dayalı olarak;
pekçok buzul ve kurak süreçler daha fazla ayırt edilebilmektedir. Orojenik olarak AlpHimalaya kıvrımlı dağ kuşağının oluşumu da bu döneme karşılık gelir ve bunların bölgesel
iklim karakterleri üzerinde etkileri olmuştur. Bu dönemde yaşayan dinozorların ortadan
kalkması ise; dünyaya büyük meteor çarpmalarının (Meksika Yukatan Yarımadasındaki180
km çapındaki Chicxulup karakterinin varlığı) yanısıra, Dekkan volkanizmasının
gerçekleşmesi ve sıcaklıkların artması ile izah edilebilir (Erlat 2009, s: 122-124).
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3.2. Kuaterner’de İklim Değişikliğinin Sebepleri
Halen içinde yaşamakta olduğumuz jeolojik dönemlerden sonuncusu ve en kısa
sürelisi Kuaterner ya da IV. Zaman yani günümüz ile 2,5 milyon yıl arasındaki dönemdir. Bu
dönemde ilk insan türleri olan hominidler artık yeryüzünde dolaşmaya başlar ve günümüz
modern insanının ilk temelleri atılır. Kuaterner’in nerdeyse tamamını kaplayan Pleistosen’e
buzul çağları damgasını vurmuştur. Kısmen eski kaynaklara dayanarak; Tuna, Günz, Mindel,
Riss ve Würm olarak 5 büyük buzul dönemine ayrılan Pleistosen için bugün 20, hatta büyüklü
küçüklü 32’ye yakın buzul dönemi ve interglasyal dönem ayrılabilir (Shackleton, 1987).
Buzul dönemlerinde dünyanın 1/3’ü kadar bir alanın buzullarla kaplı olduğu bilinir (Flint,
1971). Bugün Dünyanın yaklaşık 1/10’u buzullarla kaplı olduğu düşünüldüğünde (Erinç,
2012b), Pleistosen buzullaşmasının etkisi daha iyi anlaşılabilir (Erol 1979; Gönençgil, 2008
s:45). Buzul dönemlerinin ortaya çıkışında gerçekten de, Pliosen sonlarında mesela Orta
Avrupa’da 10°C’ye kadar düşen ortalama sıcaklıkların, Pleistosen ile birlikte bu sıcaklığın
altında da salınımlar yapmasının önemli bir rolü vardır (Gönençgil, 2008). Bu rol, dünyanın
gerek güneş ve gerek yörüngesi etrafında dönerken yaptığı yalpalamalardan, dünyanın kendi
eksen eğikliğinden ve sonuçta o andaki kıtaların yerküre üzerinde aldıkları konumlarından
kaynaklanmaktadır.
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Şekil 5 – Jeolojik devirlere göre İklim Kronolojisi ve ortalama sıcaklık değişimi eğrisi
(Denhez, 2007).
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Şekil 6 – Preterozoik’ten (üstte sol) - Kretase devri sonuna (sağ altta) kadar 4 milyar
yıllık dünya tarihinde kıtaların oluşumu ve gelişimi
(http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=60&na=1&id=34&l=)

Şekil 7 – Prekambriyen’de toplu halde güney kıtası (solda)(www.en.wikipedia.com)
ve bugünkü günümüz kıtalarının görünümü (sağda)(www.jan.ucc.nau.edu).
Kuaterner’de meydana gelen iklim değişimleri, günümüz topografyasının
şekillenmesinde, özellikle kıyı bölgelerindeki deltaların oluşumu ve gelişmesinde, bitki
örtüsünün dağılışında, toprak oluşum sürelerinde, ilk yerleşmelerin kurulup gelişmesinde,
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hayvanların evcilleştirilmesinde ve kültür bitkilerinin tarımında, dolayısıyla Kuaterner
Coğrafyası’nda yer yer önemli etkileri olmuştur (Atalay, 2005’e göre; Gönençgil 2008).
Dolayısıyla Türkiye gibi orta enlemlerde yeralan ülkelere bakıldığında Pleistosen’deki iklim
oynamalarından kısmen etkilenmiş oldukları, bunlara dayalı olarak son konuda da sunulacağı
gibi, iklim kuşakları yer değiştirirken; yeni ortamlara uyumlu flora, fauna ve insan türleri
gelişmiş, bir kısmı ortadan kalmış, hayvan ve insan türlerinin bazılarını da bir şekilde göçe
zorlamıştır. Ancak Pleistosen’i tümüyle bir buzul devri olarak tanımlamak doğru olmaz.
Şiddetli soğuk dönemler ve buzullaşmanın yaşandığı glasyal süreçler arasında iklimlerin daha
sıcak ve nemli olduğu buzul arası (interglasyal) dönemler görülmüştür. Glasyal dönemler
yaklaşık 100.000 yıl sürdüğü, interglasyal dönemlerin ise 20.000 - 30.000 yıllık dönemler
halinde görüldüğü anlaşılmaktadır. Kuaterner’de glasyal ve interglasyal süreçlerin
görülmesinin en önemli neden, dünyanın yörüngesine ait olan parametrelerdeki
değişikliklerin olmasından ileri gelir (Hays et al, 1976’ya göre; Gönençgil 2008, s: 46).
Doğal bir süreç olan dünyanın yörüngesindeki değişikliklerin yanısıra; güneşteki patlamalar
ve güneş lekeleri, dünyanın güneş ve kendi etrafındaki hareketlerindeki sapma ve
yalpalamalar, hatta samanyolu glasisinde ve evrendeki genel dönüşündeki sapmalar,
güneşlenme süresinin azlığı veya çokluğu, atmosferin bileşiminde veya özelliklerinde
meydana gelen değişimlerile kıtaların sabit olmayıp kıtaların kayması gibi doğal
süreçlerinden başka; insanın yeryüzeyinde yaptığı değişimler, şehirleşme, sanayileşme, sera
gazı salınımları, ormansızlaştırma gibi beşeri süreçler de iklim değişimlerine doğrudan ve
dolaylı neden olurlar.
Jeolojik devirler boyunca iklimler kısa veya uzun dönemler halinde sürekli bir değişim
içinde olmuşlardır. Ayrıca bu değişim ile birlikte yeryüzünde iklim kuşakları da sürekli var
olmuştur. Soğuk dönemlerde bu iklim kuşakları belirgin bir şekilde belirerek ortaya çıkmış,
sıcak dönemlerde buzullaşmanın kutuplara doğru çekilmesi nedeniyle daha silik bir hal
almıştır (Erinç, 1984). Tamamen doğal süreçlerle ortaya çıkan Kuaterner’deki iklim
değişimlerinin nedenleri yukarıdaki paragrafta sayılmıştır. Bunun farklı bölgelerde coğrafi
yansıması ise, aşağıda sunulmuştur.

3.3. Kuaterner’de İklim Değişikliğinin Coğrafi Etkileri
Kuaterner’in birinci alt devresi olan ve günümüzden 2,5 milyon - 11.000 yıl arasında
uzanan Pleistosen’in tamamına bakıldığında, Holosen’e göre genel bir buzullaşma
dönemlerinin varlığından dolayı sürekli bir soğuma eğilimden söz edilebilir (Şekil 8a).
Kuaterner’in ikinci alt devresi olan ve günümüzden 11.000 ile M.S.1750’ler arasında
uzanan Holosen’in tamamına bakıldığında, Pleistosen’e göre genel bir ısınma eğilimden
bahsedilebilir. Ancak bu ısınma eğilimi sürekli olmamış, belirli dönemlerde soğuma süreçleri
görülmüştür. Detaylı trend eğrisi adeta bir testere dişi gibi iniş çıkış gösterdiği Holosen
sıcaklıkları doğal ortamın şekillenmesi yanında insan faaliyetlerine de yön vermiştir
(Gönençgil 2008, s:47)(Şekil 8b).
Günümüzden 74.000-12.000 yıl öncesinde görülen son Buzul Çağının tamamlanıp
Holosen’e geçilmesinden sonra soğuk ve kurak iklimlerin etkisi altında 125 metre azalan
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deniz seviyesi (Atalay, 2005) tekrar yükselmiş, dünya kıyıları bugünkü görünümünü almıştır.
Holosen içinde yine iklim salınımlarına atfedilecek bir şekilde 5 farklı devreden söz etmek
gerekir (Erinç, 1984). Bunlar; Postglasyal İklim Optimumu, Soğuk İlkçağ, Sıcak Ortaçağ,
Soğuk Yeniçağ ve Son Isınma Dönemi devreleridir. Bu devreler arasındaki geçişler çok
belirgin olmasa da, her devre belirgin özellikleriyle ayrılabilmektedir. (Erinç 1984’e göre;
Gönençgil 2008, s:47-52):

3.3.1. Postglasyal İklim Optimumu
Günümüzden 5.000-7.000 yıl öncesini (M.Ö. 3000-5000 yılları arası) kapsayan ve
“Sıcak Devre” olarak anılan bir devredir. Orta Avrupa’da sıcaklık değerleri Pleistosen
sonlarına doğru 8-10°C daha yükselmiştir. Bu değişiklikler, vejetasyon kuşaklarının kutuplara
ve dağların üst kesimlerine doğru ilerlemesine olanak sağlamıştır. Türkiye’deki bütün
buzullar ortadan kalkmış, deniz seviyesi bugüne nisbetle 2-3 metre yükselmiştir. İklimlerde
görülen bu belirgin değişim bitki örtüsünün gelişimine katkı sağladığı gibi, jeomorfolojik
faktörlerden flüvyal dönem, yani akarsu etkeninin daha fazla ön plana geçmesini imkân
vermiştir.

Şekil 8 – Kuaterner’de iklim salınım trendleri. a)Son 1 milyon yılda (Pleistosen’de)
büyük ve küçük buzul ve buzularası dönemler, b)Holosen’de iklim salınımları (Holosen
maksimumu ve Küçük Buzul Çağı), c)Sıcak Ortaçağ ve Küçük Buzul Çağında Sıcaklık
Değişimleri (yatay kesik çizgiler; 20.yüzyıl başlangıcındaki nominal yaklaşık sıcaklık
değerleri temsil eder)(IPCC Report 1990, pp.202).
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3.3.2. Soğuk İlkçağ
Benzer şekilde Pleistosen’de olduğu gibi, Holosen’de de ısınma ve soğuma süreçleri
birbirini takip etmiştir; ancak dönemleri daha kısa olmuştur. Günümüzden yaklaşık 29002450 yıl öncesi (M.Ö. 900-450 yılları arası) bu dönemde sıcaklıklar bugünkü ortalamalardan
düşük seyretmiştir. Aslında kısa süren bu dönemde buzullar orta enlemlere kadar ilerlemiş,
vejetasyon kuşakları da ekvatora doğru çekilmiştir.

3.3.3. Sıcak Ortaçağ
M.S. 800-1200 yılları arasını kaplayan bu dönemde ikinci bir optimum yaşanmıştır.
Bu dönem Avrupa’nın küçük buzul çağından önceki sıcak dönemine karşılık gelir. Sıcak
Ortaçağ Dönemi ilk kez H.H. Lamb tarafından ortaya konmuştur. Buzullar kutuplara doğru
geri çekilirken, o güne kadar soğuk kuşakta yer alan sahalar yerleşmeye ve tarıma açılmaya
başlanmıştır. Bugüne nisbetle, sıcaklıklar yer yer farklı olmakla birlikte Avrupa’da 1°C,
yüksek enlemlerde 1-3°C kadar yüksek olmuştur. Günümüzden yaklaşık 1000 yıl kadar önce
başka bir küresel ısınma görülmüştür. Tabi ki, bu 1000 yıl önceki küresel ısınma olayının,
günümüzdeki fosil yakıt kullanımıyla bir ilişkisi yoktur. Aynı zamanda nemli periyoda
karşılık gelen bu dönem Vikinglerin Grönland’a yerleşmesine olanak vermiştir.

3.3.4. Soğuk Yeniçağ
M.S. 1400-1850 yılları arasını kapsayan bu döneme “Küçük Buzul Devri” ya da
“Küçük Buzul Çağı” denilir. Sıcaklıkların günümüze göre 1-3°C düştüğü bilinmekle birlikte,
buzullar tekrardan kutuplardan ekvatora doğru ilerlemiştir. Bu dönem, günümüzde görülen
ısınma öncesindeki son soğuk dönemdir. Hem iklim salınımlarının açıklaması bakımından
ve hem de iklimlerde görülen bu salınımların toplum yaşamı üzerine olası etkilerinin
anlaşılması açısından bu dönemin önemi çok fazladır. Küçük Buzul Çağı’nın başlangıcı ve
isimlendirilmesi konusunda farklı görüşler vardır. Bu çağın başlangıcını 1200’lü yıllara kadar
götüren görüşlerin yanısıra 1500’lü yıllara dayandıranlar da bulunur. Başlangıcı tartışmalı
olmakla birlikte, bitişi ile ilgili önemli bir tartışma yoktur. Genel olarak bitişi 1800-1850’li
yıllara karşılık gelir. Bu yıllar aynı zamanda Sanayi Devrimi içindedir. Küçük Buzul Çağı’nın
bitişi ile Sanayi Devrimi arasında bir ilişkinin var olup olmaması, Sanayi Devrimi ile ortaya
çıkan özellikle kömür gibi fosil yakıt tüketimi ile günümüz 2014 koşullarındaki küresel
ısınma ile bağlantısının iyi araştırılmasında yarar vardır. Genel olarak başlangıcı 1400’lü
yıllara dayanan Küçük Buzul Çağı, dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların
görülmesine, büyük nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasına ve göçlere, hatta siyasal
gelişmelere neden olduğu görülmektedir. Fransız İhtilaline neden olan kıtlık süreci veya
Osmanlıların Viyana kapılarından döndüren 1683’lerdeki son derece soğuk kışlar, bu “Küçük
Buzul Çağı” dönemine rastlar. Küçük Buzul Çağı’ndaki sıcaklıklar Holosen’in içerdiği
salınımlara uyum gösterir (Şekil 8c). Diğer taraftan Küçük Buzul Çağı’nı Pleistosen’deki
buzul çağları gibi, etkin ve şiddetli buzullaşma izlerinin görüldüğü bir dönem olarak
algılamak da yanlıştır. Çünkü süresi ve etkisi bakımından “Küçük Buzul Çağı” Pleistosen
buzullaşmalarıyla aynı ölçülere sahip değildir. Ancak adındaki “buzul çağı” tanımlaması
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böyle bir algıya sebep olabilir. Bunun yanısıra, bu döneme karşılık gelen Dünyanın çeşitli
bölgelerinde Küçük Buzul Çağına ait izlerde araştırılmaktadır. Sıcaklık değerlerinin küresel
anlamda düşerek kutuplara doğru yukarı enlemlerde ve yüksek dağların üst seviyelerinde
yeniden buzulların ilerlemesi söz konusu olmuştur. Bu nedenle, özellikle ağaç yaş halkalarına
dayalı dendrokronoloji çalışmaları ve mağaraların sarkıt-dikit-sütunlarından alınan kalem
karotlarındaki araştırmalara dayalı, bu dönem daha belirgin olarak ortaya konulmaktadır. Bu
nedenle, 1400-1850 yılları arasında Dünyanın farklı bölgelerinde etkisi hissedilen soğumayı,
süresi ve yayılış alanı aynı olmasa bile, etkileri bakımından bir “buzul çağı” olarak
isimlendirmek gerektir. Kuaterner içindeki uzun dönemli salınımlara bakıldığında, yaklaşık
90.000-100.000 yıl süren buzul ya da glasyal dönemler yanında, 30.000 yıl süren interglasyal
ya da buzul arası dönemlerin varlığı bilinmektedir. 10.000 yıl süren Holosen, tümüyle bir
buzul arası dönem olarak görülebilse de, bu dönemin içinde de var olan daha kısa süreli
salınımlar, iklimlerde görülen uzun süreli değişimlerin sürekli aynı karakteri yansıtmadığı
izlenir. Dolayısıyla günümüzdeki 50-100 yıllık kısa dönemli ısınma trendini bunlarla
karıştırmamak gerekir.

3.3.5. Son Isınma Dönemi
Bu son dönem, 1900-1950’lerden - günümüze (2014’lere) kadar uzanan bir süreyi
kapsar. İklim kayıtlarının düzenli tutulduğu ve meteoroloji istasyonlarının yaygın olduğu bu
son yaşadığımız 60 – 110 yıllık dönem, rasat anlamında iyi takip edilen bir dönemdir.
Sıcaklıklarda genel olarak yükselmeler sürerken, buzullarda özellikle vadi buzullarında
gerilemeler süratle sürmektedir (Şekil 9). Günümüz klimatoloji ve/veya meteoroloji
bilimi/bilimleri bakımından önemi, aletsel kayıt döneminin başlamış olmasıdır. Daha geriye
gidişler olmakla birlikte yaklaşık olarak, 1900–1920’li yıllardan itibaren meteorolojik rasat
yapan istasyonların sayısı Dünya üzerinde giderek artmıştır. Ülkemizde de kuruluşu
1900’lerin başına giden birçok meteoroloji istasyonu vardır (Şekil 10). Meteoroloji
istasyonlarının artışı yanında, iklim biliminde meydana gelen gelişmeler ve özellikle II.Dünya
Savaşı ve sonrasındaki dönemde uçakların yoğun kullanılması nedeniyle gelişen meteorolojik
tahmin olanakları, bu dönemde iklim kuşaklarının yakından izlenmesini sağlamıştır. Bununla
birlikte, bugünkü iklim karakterlerinin sadece veri imkanı daha çok olan bu aletsel dönemin
eseri olmadığı, tersine binlerce yılın ortak özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu aletsel dönem
ve elde edilen veriler günümüzde sıkça kullanılmakta ve geçmiş dönem iklimleri için
rekonstrüksiyonlara gidilmesini sağlamaktadır. Ancak bu aletsel dönemde sanayileşme, nüfus
ve şehirleşme de artmıştır. Bu artışa paralel olarak başta karbon dioksit (CO2) olmak üzere
sera gazlarının atmosfere salınımı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde, sonuçta doğal süreçler ile
antropojenik etkiler birbirine karışmaya başlamıştır. Sera gazı salımının iklim üzerine etkileri
konusunda birçok çalışma bulunmakta ve küresel ısınmanın nedeni olarak artan CO2 miktarı
gösterilmektedir. Doğal sera olan atmosfere katılan bu antropojenik etkili gazlar, ısınma
etkisinin artmasını tetikleyebilmektedir. Ancak asıl üzerinde durulması gereken konu,
sanayileşme ve kentleşme sürecinin etkileridir.
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Şekil 9 – Günümüzde görülen sıcaklık artışı eğrisi (1880-2014)(NOAA-2014).

Şekil 10 – DMİ-2007 kayıtlarına göre, ülkemiz meteoroloji istasyonlarının en yüksek
sıcaklık, yağış ve rüzgâr verileri haritası (Küresel Isınma Atlası, 2007).
Dünyamızın jeolojik devirler boyunca sabit bir iklim özelliğine sahip olmadığı sadece
“KUATERNER COĞRAFYASI” dersinin konusu içinde değil, aynı zamanda tüm oluşum ve
gelişim süreci içinde çeşitli devirler içinde ısınma ve soğuma biçiminde farklılaşmaların
olduğu bilinir. Bu devirler içinde binlerce, hatta onbinlerce yıl hüküm süren iklim özellikleri
belirli etkenler altında değişmiştir. Bu değişimde bugün olduğu gibi, sadece insan etkisinden
bahsetmek mümkün değildir, çünkü o devirlerde insan yoktu. Ancak değişim belirli süreler
içinde devam etmiştir. Kısa sürede iklim değişimi, uzun sürede ise iklim salınımı
diyebileceğimiz bu hareketlerin bugün dar anlamda “insan etkisi” olarak ifade edilen
süreçlerden daha anlamlı biçimde açıklamalara ihtiyaç vardır. Genel olarak
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değerlendirildiğinde; Dünya oluşum ve gelişim tarihi boyunca, jeolojik devirler içinde dünya
üzerinde her zaman iklim kuşakları varolmuştur. İklim kuşakları arasındaki farklar, soğuk
dönemlerde belirginleşmiş, sıcak dönemlerde silikleşmiştir. Günümüzde de görülen bu
farklılıkların genel atmosfer sirkülasyonunun bir eseri olduğu düşünülürse; jeolojik geçmişte
de farklı iklim kuşaklarının varlığı, o dönemlerdeki atmosfer sirkülasyonu şartlarında
aranmalıdır. Genel atmosfer sirkülasyonu ve bu sirkülasyonun seyri güneşten gelen enerjiye
bağlı olduğu düşünülürse, paleoklimatolojik özelliklerin oluşmasında birinci etkenin güneşten
gelen ışınlarda görülen değişmelerdir. Buna göre; iklim salınımlarının temel nedenlerini güneş
radyasyonunda meydana gelen değişimlerde aranmak gerekir. Bu değişim, genel anlamda
enerjinin azalması olarak düşünülmemeli, dünyanın bu enerjiyi nasıl aldığına bakılmalıdır. Bu
durumda devreye dünyanın kendi çevresi, güneş sistemindeki, samanyolu galaksisindeki ve
evrendeki genel dönüşünden kaynaklanan yalpalama ve eksen eğikliği değişiminden
kaynaklanan hareketleri de girmektedir(Gönençgil 2008, s:52-53).
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü konuda, öncelikle Kuaterner’den önceki dönemlerde de Dünya ikliminde
değişimleri olmuş mudur? Bu nedenle, Kuaterner Öncesi İklim Değişiklikleri öncelikle
takdim edilmiştir. Kuaterner Coğrafyasının belki de en önemli konularından biri olan
Kuaterner’de iklim değişiklikleri olmuş mudur? Olmuş ise, bu değişiklikler nerelerde ve
neden olmuştur? Bunlar nedenleriyle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle Pleistosen
buzul ve buzularası dönemleri ile Holosen’deki soğuk ve sıcak dönemlerden ve bunlardaki
değişimlerden bahsedilmiştir. Son olarak, Kuaterner’de iklim değişikliğinin coğrafi etkilerine
değinilerek, son 11.000 yıl içindeki farklı sıcak ve soğuk dönemler detaylandırılmıştır. Konu
çeşitli tablo, grafik, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
“Dünya’nın (a)……………….milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında,
Kuaterner öncesinde gerçekleşen iklim değişimleri hakkındaki bilgilerin, son
(b)………………..milyon yıllık süre içindeki Kuaterner hakkındaki bilgilerimize göre çok az
olduğu görülür.” ifadesindeki boşlukları doldurunuz.
a)
b)
2)
Pliosen sonlarında iklimin bütün dünyada soğuması ile başlayan ve son
deglasiyasyon ile sona eren devreye ne isim verilir?
a)

Oligosen

b)

Miyosen

c)

Pliosen

d)

Pleistosen

e)

Holosen

3)
Dünyada meydana gelen buzul ve buzularası dönemler ortalama olarak ne
kadar sürmüştür?
a)

100.000 yıl/20.000 yıl

b)

50.000 yıl/10.000 yıl

c)

10.000 yıl/5.000 yıl

d)

5.000 yıl/1.000 yıl

e)

1.000 yıl/100 yıl

4)
Kuaterner’in ikinci alt devresi olan ve günümüzden 11.000 ile 1750’ler
arasında uzanan tamamına bakıldığında, bir önceki döneme göre genel bir ısınma eğilimden
bahsedilen döneme ne isim verilir?
a)

Antroposen

b)

Holosen

c)

Pleistosen

d)

Pliosen
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e)

Miyosen

5)

Kuaterner öncesi iklim değişikliği kaç kez olmuştur?

a)

1

b)

b) 2

c)

c) 3

d)

d) 4

e)

e) 5

6)
“Genel olarak başlangıcı 1400’lü yıllara dayanan 1850’lere kadar sürmüş olan
Küçük Buzul Çağı, dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların görülmesine,
büyük nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasına ve göçlere, hatta siyasal gelişmelere neden
olduğu görülmektedir. Fransız İhtilaline neden olan kıtlık süreci veya Osmanlıların Viyana
kapılarından döndüren 1683’lerdeki son derece soğuk kışlar, bu “Küçük Buzul Çağı”
dönemine rastlar.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7)

Kuaterner’den önceki ilk buzul çağı hangi jeolojik devirde olmuştur?

a)

Arkeen

b)

Pretorozoik

c)

Permiyen

d)

Karbonifer

e)

Pliosen

8)
“Günümüzden (a)……………… yıl öncesinde görülen son buzul çağının
tamamlanıp Holosen’e geçilmesinden sonra soğuk ve kurak iklimlerin etkisi altında
(b)…………. metre azalan deniz seviyesi tekrar yükselmiş, dünya kıyıları bugünkü
görünümünü almıştır.” ifadesindeki boşlukları doldurunuz.
a)

………………….

b)

………………….
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9)

Aşağıdakilerden hangisi Antroposen devrinin başlangıcını temsil eder?

a)

Tarım Devrimi

b)

Sanayi Devrimi

c)

Ticaret Devrimi

d)

Harf Devrimi

e)

Yeşil Devrim

10-Antroposen devrinin, dolayısıyla Sanayi Devriminin hangi olayla başladığı kabul
edilir?
a)

Yazının bulunuşu

b)

Ateşin bulunuşu

c)

Tekerleğin icadı

d)

Uçağın keşfi

e)

Buhar motorunun keşfi

Cevaplar
1-a) 4,6 b)2,5-3
2- d)Pleistosen
3- a)100.000 yıl/20.000 yıl
4- a)Holosen
5- d)4
6-Doğru
7- c)Permiyen
8- a)74.000-12.000

b)125

9- b)Sanayi Devrimi
10- e)Buhar motorunun keşfi
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4. KUATERNER'DE BUZULLAŞMA ve BUZULLARIN DÜNYADAKİ
YAYILIŞ ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kuaterner’de Buzullaşma
4.1.1. Glasiye Devri ve Morfolojik Etkileri
4.1.2. Glasiye Devrine Toplu Bakış
4.1.3. Glasiyal ve İnterglasiyal Devreleri Ayırma Yöntemleri
4.1.3.1. Kökeni Glasiyal Olmayan Ara Tabakalar
4.1.3.2. Morenler Arasındaki İlişki
4.1.3.3. Fosil Topraklar ve Çözülme Seviyeleri
4.1.3.4. Aşınma Derecesi
4.1.3.5. Sandur Taraçaları
4.1.3.6. Kesin Yaş Belirleme Yöntemleri
4.1.4. Pleistosen Olaylarının Korelasyonu ve Pleistosen’in Bölünüşü
4.1.5. Son Glasyal (Würm): Genel Görünüm ve Yayılış Sahası
4.2. Buzulların Dünyadaki Yayılış Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner’de buzullaşma nasıl başlamış ve gelişmiştir?
2-Buzul Devrinde glasiyelerin morfolojiye etkileri nasıldı?
3-Glasiye Devrinin genel özellikleri nelerdir?
4-Glasyal ve interglasyal devreleri birbirinden nasıl ayırırız?
5-Glasyal ve interglasyal devreleri birbirinden ayırma yöntemleri nelerdir? Açıklayınız.
6-Pleistosen olaylarının korelasyonunu açıklayınız.
7-Pleistosen kaça ayrılır? Neden?
8-Würm devrinin özellikleri nelerdir ve yayılış sahaları nereleridir?
9-Günümüzde buzullar dünyada nerelerde yayılır? Neden?
10-Günümüzde Türkiye’de buzullar nerelerde yayılış gösterir?
11-Bir haritada Türkiye aktif buzul alanlarını işaretleyip, yayılış nedenlerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
KUATERNER'DE
Kuaterner’de
buzullaşma Metin, sunum ve görselleri
BUZULLAŞMA
ve nasıl başlamış ve gelişmiş izleyerek ve konuyu tekrar
BUZULLARIN
olduğunu
anlamak
ve ederek.
DÜNYADAKİ
YAYILIŞ kavramak.
ALANLARI
KUATERNER'DE
Glasyal
ve
interglasyal Metin, sunum ve görselleri
BUZULLAŞMA
ve devreleri birbirinden ayırma izleyerek ve konuyu tekrar
BUZULLARIN
yöntemlerini öğrenmek.
ederek.
DÜNYADAKİ
YAYILIŞ
ALANLARI
KUATERNER'DE
Würm devrinin özellikleri Metin, sunum ve görselleri
BUZULLAŞMA
ve neler olduğunu ve yayılış izleyerek ve konuyu tekrar
BUZULLARIN
sahalarının
nereleri ederek.
DÜNYADAKİ
YAYILIŞ olduğunu öğrenmek.
ALANLARI
KUATERNER'DE
Günümüzde
buzulların Metin, sunum ve görselleri
BUZULLAŞMA
ve Dünya’nın
nerelerinde izleyerek ve konuyu tekrar
BUZULLARIN
yayıldığını
nedenleriyle ederek.
DÜNYADAKİ
YAYILIŞ kavramak ve öğrenmek.
ALANLARI
KUATERNER'DE
Günümüzde
buzulların Metin, sunum ve görselleri
BUZULLAŞMA
ve Türkiye’nin
nerelerinde izleyerek ve konuyu tekrar
BUZULLARIN
yayıldığını
nedenleriyle ederek.
DÜNYADAKİ
YAYILIŞ kavramak ve öğrenmek.
ALANLARI
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Kuaterner’de buzullaşma,



Glasiye Devri,



İnterglasyal devreler,



Pleistosen,



Dünya Buzulları,



Türkiye Buzulları,



Fosil Topraklar,



Sandurlar,



Pleistosen’in bölünüşü,



Würm
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Giriş
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4.1. Kuaterner’de Buzullaşma
Dünya jeolojik geçmişi boyunca iklimin aynı şekilde sabit kalmadığı ve zaman zaman
çeşitli seviyede bazı değişikliklere uğrayarak bugünkünden farklı özellikler kazanmıştır. Bu
gibi iklim değişiklerinin, şekillendirici etken ve süreçlerin coğrafi dağılışları üzerindeki
etkileri ve Pleistosen’deki glasyal ve interglasyal koşulların yeryüzünü şekillenmesi bir
önceki konu olan III.Bölümde anlatılmıştı. Pleistosen sırasında iklim değişikliklerinin
doğrudan buzullaşmaya (glasyasyona), morfojenetik bölgelerin sahalarında kaymalara, deniz
seviyesinde değişikliklere, izostatik hareketlere neden olmak, bundan başka akarsuların
aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin özellikleri, kurak bölgelerin iklim koşulları, pedojenez
süreçleri gibi birçok konuda önemli değişiklere yol açarak doğrudan veya dolaylı olarak
yapmış oldukları bu gibi etkilerin süresi 2,5 – 3 milyon yılı geçmeyen aslında kısaymış gibi
görünen Pleistosen devrinin jeolojik anlamda etki derecesi bilinenden çok daha fazladır.
Pleistosen’in jeomorfolojik ve genellikle coğrafya bakımından sunduğu büyük önemin
nedeni bu etkilerin derin, yaygın, zamanımıza yakın ve aynı zamanda şekillerin taze
olmalarıdır. Jeolojik bakımdan bu kadar kısa süre içinde, yeryüzünün manzarasında bu kadar
derin ve bu kadar çeşitli değişikliklere neden olmuş başka bir jeoloji devri daha göstermek
mümkün değildir. Gerçekten geniş sahalarda yerin bugünkü fiziksel görünüşünün, bütün
kıyılarda aynı doğrultuda pozitif glasyal-östatik hareketin sonuçlarından plüvyal izlere, eski
glasyasyon şekillerinden toprak profillerine, fosil periglasyal süreçlerden bazı sahalarda halen
devam etmekte olan glasiyal-izostatik hareketlere, resif oluşumundan löse kadar glasiye
devrinin damgasını taşıdığı çok açıktır. Aynı etkilerin ilk insan yerleşme ve yayılmaları
üzerine de rol oynadıklarını eklemek gerekir (Erinç, 2012b, s:161-162).

4.1.1. Glasiye Devri ve Morfolojik Etkileri
Pliosen sonlarında iklimin bütün dünyada soğuması ile başlayan ve son deglasiyasyon
ile sona eren devreye “Pleistosen” denir. Bu devrenin süresi eskiden yaklaşık 1 milyon yıl
olarak kabul edilmekte idi. Fakat yeni araştırmaların ışığı altında Pleistosen süresinin daha
uzun olduğu ve 3 hatta 4 milyon yılı bulduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık jeolojik anlamda
yine çok kısa olan bu devre sırasında iklim, büyük değişimlere uğramış ve bunun sonucunda
meydana gelen buzul (glasiyal) ve buzularası (interglasiyal) devrelere paralel olarak karaların
fiziksel coğrafya karakterlerinde büyük değişiklik meydana geldiği gibi, morfojenetik
bölgelerin sahaları bakımından da büyük ölçüde kaymalar oluşmuştur. Bugünkünden farklı
şartlar sunan glasiyal ve interglasiyal devrelerin karakterlerini ortaya koymak ve aynı
zamanda Pleistosen hakkında genel bir tablo çizebilmek için, önce glasyal ve interglasyal
devrelerin iklim karakterlerini, sonrasında bu devrelerin birbirini takip etmelerini ve sonunda
diğerlerine oranla çok daha fazla bilgiye bulunduğumuz son glasiyal devre (Würm) sırasında
dünyanın ne gibi bir görünüm kazandığını açıklamak gerektiği kanısındayız (Erinç, 2012b,
s:241).

4.1.2. Glasiye Devrine Toplu Bakış
Pleistosen’de iklim şartları: Pleistosen sırasında sıcaklığın düştüğü ve glasiyelerin
yayıldığı dönemlere glasiyal devre, sıcaklığın yükseldiği ve glasiyelerin tamamen veya
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büyük ölçüde ortadan kalktığı dönemlere de buzul arası anlamına gelen interglasiyal devre
denilir. Fakat iklim yalnız bu iki ekstrem arasında düzenli nöbetleşmiş değildir. Birinci
dereceden değişimlerin siası ve süresi bir diğerinden farklı olduğu gibi, sıcaklığın genel olarak
yükselmesi veya alçalması sırasında da ikincil osilasyonlar, hatta genel eğilimin tersine ortaya
çıkan değişimler de oluşmuştur. Gerek glasiyasyon, gerekse deglasiyasyon sırasında meydana
gelen bu ikincil osilasyonlar, sürelerine göre çeşitli derecede etki yapmış olan alt devreleri
meydana getirmişlerdir. Bunlara ilerleme devreleri interstadialleri denilir. Pleistosen’deki
iklim şartlarını ortaya koyabilmek için bir takım paleoklimatolojik yöntemler uygulanır.
Gerçekten bu amaçla, daimi kar sınırının yükseltisinde meydana gelen alçalmadan,
glasiyal depoların karakterlerinden ve fosil içeriklerinden, polen analizi yöntemlerinden,
toprak profillerinden ve periglasiyal süreçlerin eski yayılış sahalarından yararlanılabilir
(Erinç, 2012b, s:242).
Bunlardan daimi kar sınırının, Pleistosen sırasında bütün dünyada alçalmış
olduğu, bir olay olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Fakat bu alçalma veya özel terimi ile,
kar sınırı depresyonunun siası, bütün iklim bölgelerinde aynı olmamıştır. Kuzey Amerika’da
Kayalık Dağları’ndan Güney Amerika’daki And Dağlarının güney ucuna kadar uzanan bir
saha içinde, bugünkü ve Pleistosen daimi kar sınırlarının seviyelerinin neredeyse kutuplara
doğru deniz seviyesine kadar indiğini gösterir. Son glasiyalde daimi kar sınırı ekvatoral
sahadan kutup bölgelerine doğru her tarafa bir depresyona uğramıştır. Bundan ötürü, hiç
değilse son glasiyalde meydana gelen iklim değişimleri dünya ölçüsündedir ve bütün
dünyada hemen hemen aynı zamanda meydana gelmiştir. Depresyonun siası ile, iklim
karakteri arasında sıkı bir bağlılık vardır. Kurak kutupsal, kurak subtropikal sahalarda ve
kıtaların kurak iç kısımlarında daimi kar sınırı ancak 400-600 metre kadar alçalmıştır. Oysa
orta kuşağın yağışlı, özellikle yağışlı okyanusal bir iklim sunan sahalarında depresyonun siası
1000 metreden daha fazladır ve bazı kuraldışı durumlarda 1500 metreyi bile bulmuştur.
Bundan dolayı, kutup bölgeleri ile kurak subtropikler ve kıtaların yine kurak iç kısımları
Pleistosen glasiyasyonunun gelişmesi bakımından daha en az uygun olan sahaları meydana
getirmiş olmalıdır. Buna karşılık Pleistosen’de meydana gelen en büyük değişiklik, nemli
ılıman ve nemli subpolar sahalarda glasiyelerin bugüne oranla çok büyük ölçüde
gelişmiş bulunmalarıdır (Erinç, 2012b, s:242-243)(Şekil 11)(Foto 8).
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Şekil 11 – Son buzul döneminde (Würm’de) Dünyadaki buzulların yayılışı
(www.planetaryvisions.com).

Foto 8 - Patagonya’daki vadi buzullarından biri olan Perito Moreno Buzulunun
havadan görünümü (http://prettyplaces.net/perito-moreno-glacier/).
Daimi kar sınırının alçalması, kar birikimi ile ablasyon (buzul aşınımı, kaybı)
arasındaki bilançoda bir bütçe fazlalığının meydana gelmiş olduğunu açıklar. Bu bütçe
fazlalığı sıcaklığın, özellikle yaz sıcaklarının alçalması sonucunda ablasyonun azalması ile
ilgili olarak meydana gelebileceği gibi, kar halinde yağışların artmasından da ileri gelmiş
olabilir. Aslında glasiyelerin oluşumu bakımından önemli olan, kar halindeki yağışların
artmasıdır ve bu da, esas olarak, sıcaklığın alçalması ile mümkün olmuş olabilir. Sonuçta
genel yağış artışı da, sıcaklığın düşmesi sonucunda kutup bölgeleriyle ekvatoral saha
arasındaki sıcaklık farkının kuvvetlenmesine ve bunun sonucunda atmosfer sirkülasyonunun
şiddetlenmesine bağlanabilir. Bunun üzerine, glasiyal bir iklim devresinin başlıca özelliği,
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sıcaklığın bugüne oranla daha düşük olması, buna ek olarak belirli sınırlar içinde olmak
üzere yağışın, özellikle kar halindeki yağışların artmış olmasıdır. Kar sınırı hakkındaki
araştırmalar gerek sıcaklık alçalmasının, gerekse yağış artışının çeşitli iklim bölgelerinde aynı
değerde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, bütün dünya için sıcaklığın ne kadar
düştüğünü göstermek amacıyla verilen değerler ancak birer ortalamadan oluşur. Örneğin
bütün dünyada kar sınırı depresyonunun ortalama değeri 1000 metre olarak kabul edildiğinde,
son glasiyalde (Würm’de) sıcaklığın bugüne oranla genel olarak 5°C kadar düşük
olduğunu düşünebiliriz (Erinç, 2012b, s:243).
Periglasiyal şekillerden, örneğin eski yuğurulmuş toprakların, daimi don sahalarının
varlığından hareket etmekle de, çeşitli bölgelerin glasiyal devrede sundukları sıcaklık
şartlarına geçilebilir. Örneğin Orta Avrupa için bu şekilde yapılan tahminler, son glasiyalde
sıcaklığın bugüne göre 8-12°C kadar düşük olması gerektiğini açıklamaktadır. Gerçekte bu
çok düşük değeri tamamen genel sıcaklık alçalmasının bir sonucu olarak kabul etmek güçtür.
Çünkü o sırada geniş örtü glasiyelerine komşu olan bu sahaların sıcaklık şartları üzerinde, buz
örtüsünün sıcaklığını düşürmek konusunda etkisi de ayrıca rol oynamış olmalıdır. Bu olumsuz
etki dikkate alındığında, bugünkü ılıman bölgede son glasiyal sırasında sıcaklığın
bugünkünden ancak 5-7°C daha düşük olduğunu kabul edilmelidir (Erinç, 2012b, s:243-244).
Glasiyal ve interglasiyal iklimlerin karakterini ortaya koymak konusunda, bu
devrelere ait depoların kapsadıkları fauna, özellikle flora da büyük bir önem sunar. Fakat
bu konuda herhangi bir soğuk devreye ait bir depo içinde bulunmuş tek bir hayvan fosiline
dayanılmaması gerekir. Bundan başka hayvanların ortama büyük bir uyum kabiliyeti olduğu
da unutulmamalıdır. Buna karşılık soğuk iklim bitkileri ile birlikte bulunan soğuk bölge
hayvan topluluklarının bu bakımdan değeri çok fazladır. Pleistosen'in daha eski glasiyal
evrelerini Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, ren, misk öküzü, yabani at (Equus
Prjewalskii) ve özellikle Myrdes torquatus'un varlığı ile beliren bir tundra faunası karakterize
eder. Buna karşılık sıcak bir interglasiyal faunanın başlıca temsilcileri Elephas antiquus ve
Rhinoceros Merckii’dir. Gerçekte ise flora ve özellikle belli vejetasyon formasyonlarına kanıt
oluşturan izler, iklim karakteri hakkında pek çok daha açık ve kesin kanıtlar sağlarlar. Bitki
kalıpları, yaprak izleri ve polen analizi yöntemi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde Pleistosen
sırasında vejetasyon formasyonlarının ve bunları meydana getiren unsurların belirlenmesi
mümkün olmuştur. Orta Avrupa’nın birçok noktasında belirlenen glasiyal floraDryas
octapetala [Avrupa’daki bataklık ve boglarda bir arktik çayır bitkisi olan Dryas octapetala’ya
ait meyve ve yaprak kalıntıları ile kendini gösteren bu dönem “Younger Dryas” olarak
adlandırılır (Erlat 2009, s:176)], Salix polaris (ağaççık şeklinde söğüt), Betula nana (bodur
huş)ve Hypnun tugescens gibi halen tundra bölgelerinde yaşayan türlerden meydana gelen bir
topluluk oluşturur. Bunlar arasında özellikle karakteristik olan Salix polaris halen kutup
dairesinin dışında görülmez. Bundan dolayı glasiyal devrede örtü glasiyeleri Orta Avrupa'ya
sokulduğu sırada, bu örtü ile Alp glasiyeleri arasında kalan sahada tundra ikliminin hüküm
sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu sırada yıllık sıcaklığın 0°C’yi aşmadığı ve bugüne oranla
sıcaklığın 6-10°C kadar düşük olduğu bu şekilde kanıtlanabilir. İnterglasiyal floraya ve
formasyonlara gelince, biri Amerika’dan diğeri Alp’lerden alınmış iki örnek verebilir.
Bunlardan birini, Kanada’da Toronto çevresinde bulunduğu için literatürde Toronto
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tabakaları adındaki iki moren deposu arasında bulunan ve son interglasiyale ait olan bu
depolar kum, kil ve çakıl gibi maddelerden oluşmuş depoların kapsadığı fosil bitkiler örnek
verilebilir. İkinci örnek Avusturya Alp’lerinde Insbruck çevresinde bulunan ve literatüre
Hötting breşleri olarak geçmiştir. Bu breşler, eski birikinti yelpazelerinin çimentolaşmasıyla
oluşmuş iki moren deposu arasında yer alırlar. Breşlerde oldukça zengin bir floraya ait
kalıntılar bulunur. Bunlar arasında Rhododendron ponticum (Orman gülü), Vitis silvestris
(yabani asma), fındık, kayın, akçaağaç gibi türler belirlenmiştir. Bu flora bugün aynı sahada
varolan floradan başkadır ve daha sıcak iklime işaret eder. Örneğin Doğu Karadeniz
bölgemizin florasını tanıyanlar, Hötting breşlerinin fosil florası ile bunun arasındaki
benzerliğin hemen farkına varırlar. Bugün Doğu Karadeniz Dağları’nın 800-1000 metre kuzey
yamaçlarında yıllık ortalama sıcaklık 9-10°C civarındadır. Oysa, halen Hötting breşlerinin
bulunduğu sahada yıllık ortalama sıcaklık 5°C kadardır. O halde, bu depoların bir
interglasiyale ait olduğu ve bu interglasiyal sırasında da sıcaklığın bugüne oranla 4-5°C kadar
yüksek olması gerektiği sonucuna varılır.
Glasiyal ve interglasiyal devrelerinin iklim şartları hakkında fosil toprakların ve kil
minerallerinin karakterine dayanarak da fikir edinmek mümkündür. Glasiye tarafından
örtülen sahalarda pedojenezin yani toprak oluşumunun kesintiye uğrayacağı doğaldır. Buna
karşılık gerileyen buz örtüsünün altından yüzeye çıkan taban morenleri üzerinde toprak
oluşumu sürekli yeniden başlar ve bu süreç, iklimin değişen karakterine paralel olarak
değişerek buna ait izlerini paleosolde bırakır. Bugünkü Moldavya’nın bulunduğu yer olan
Besarabya’da ve Bulgaristan’ın bazı sahalarında Pleistosen’e ait bazı laterik kırmızı
paleosollerin bulunmuş olması, bu sahalarda interglasiyaller sırasında iklimin bugünkünden
daha sıcak ve nemli olduğunu açıklar. Aynı sahalara ait interglasiyal floralar da bunu
onaylayacak şekildedir. Örneğin Dokturovski’ye göre fındığın, Gams’a göre Fagus sylvatica
(Avrupa Kayını), Fagus orientalis (Doğu Kayını) ve Ilex aquifolium (Çobanpüskülü) gibi
türlerin interglasiyallerde Orta Rusya’ya kadar sokulmuş olması bunu açıkça gösterir. Bundan
dolayı interglasiyallere ait paleosollerin karakteri gibi, floranın özellikleri de bu evreler,
interglasiyal devrelerin bugünkünden daha sıcak bir iklim altında bulunduğunu açıklar (Erinç,
2012 b, s:246-247).
Yukarıdaaçıklanan çeşitli yöntemlere göre yapılan araştırmalar sonucunda varılan
sonuçlar göz önünde bulunduğunda, glasiyal devreler sırasında sıcaklığın bütün dünya
üzerinde bugüne oranla daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir. Araştırmalar, bu sıcaklık
azalmasının 4-5°C kadar olduğu düşüncesi onaylamaktadır. Fakat sıcaklık alçalması
yeryüzünün farklı kısımlarında çeşitli derecelerde olmuştur. Ekvatoral ve tropikal bölgeler bu
alçalmadan nispeten daha az etkilendikleri halde, bugünkü ılıman bölgeler daha fazla
soğumuşlardır. Sıcaklığın alçalması, özellikle örtü glasiyelerinin geliştikleri sahalarda
bunların etkileri altında ayrıca kuvvetlenmiş ve böylece Grönland, Antarktika gibi
inlansislere, yakın bazı sahalarda alçalmanın değeri bugünküne oranla 8-12°C’ye erişmiştir.
Buna karşılık, interglasyal evreler sırasında sıcaklık bugüne oranla 2-3°C kadar daha yüksek
bir değere erişmiştir. Fakat ne her kadar glasiyal dönemindeki sıcaklık alçalmasının, ne de her
interglasyaldeki sıcaklık yükselmesinin her zaman eşit değerde olduğu söylenemez. Bazı
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buzul dönemleri daha soğuk, bazı buzul arası dönemler de diğerlerine göre daha sıcak olmuş
olabilir (Erinç, 2012 b, s:247).

4.1.3. Glasiyal ve İnterglasiyal Devreleri Ayırma Yöntemleri
Bir sahadaki buzul ve buzularası dönemlerin ayırımı ve bunların sayılarının
belirlenmesi, gerek o sahadaki araştırmalar, gerekse o sahayı diğer sahalarla
karşılaştırabilmek ve Pleistosen olaylarının birbirini takip eden sıralarını oluşturmak
bakımından büyük önem taşır. Glasiyal ve interglasiyal devreleri birbirinden ayırma
yöntemleri şunlardır (Erinç 2012b, s:247):
1- Kökeni glasiyal olmayan ara tabakalar
2- Morenler arasındaki ilişki
3- Fosil topraklar ve çözülme seviyeleri
4- Aşınma Derecesi
5- Sandur Taraçaları
6- Kesin Yaş Belirleme Yöntemleri

4.1.3.1. Kökeni Glasiyal Olmayan Ara Tabakalar
Buzullar tarafından yığılmış olan depolar, özellikle morenler arasında glasiyasyon ile
ilgili olmayan tabakaların varlığı söz konusu sahada buzullaşmanın birkaç defa meydana
geldiğinin en kuvvetli kanıtıdır.

4.1.3.2. Morenler Arasındaki İlişki
Moren depoları arasında buzularası depolara rastlamak her zaman ve her yerde
mümkün değildir. Çoğu kez birbirinden farklı görünen iki veya daha çok sayıdaki moren
depolarının biriktikleri devrelerin glasiyal döneme mi? Yoksa bir glasiyalin alt devrelerine mi
rastladıklarını açıklamak için buzul depolarının dikkatlice incelenmesi gerektir.

4.1.3.3. Fosil Topraklar ve Çözülme Seviyeleri
Glasiyal kökenli bir depo içerisinde fosil toprak seviyelerinin veya çözülme zonlarının
bulunması, bu yerlerde glasiyasyonun bir defadan daha fazla meydana geldiğini gösteren
kuvvetli kanıtlara arasında sayılır.

4.1.3.4. Aşınma Derecesi
Glasiyal depoların aşınma derecesi bakımından farklı gruplar oluşturmaları
durumunda, bunların ayrı buzullaşma dönemlerinde oluşması kuvvetle muhtemeldir. Ancak,
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bunun için aşınma farkının çok kuvvetli olması, aynı zamanda diğer kanıtların da söz konusu
moren depolarının birikimi arasında uzun bir zamanın geçmiş olması gerektir.

4.1.3.5. Sandur Taraçaları
Sandur taraçalarının bulunduğu ve özellikle farklı sandur taraçalarına ait dolguların
geriye doğru ayrı ayrı moren birikimine geçtiklerinde; bunların birçok glasiyasyonu gösteren
kuvvetli kanıtlar olduklarını söylemek mümkündür. Erinç’in 2012b, s:250’de belirttiği gibi,
Alplerin birçok glasiyasyona uğradığını göstermek bakımından kullanılmış bir yöntemdir
(Şekil 12).

Şekil 12– Alplerin kuzey eteklerindeki Pleistosen taraçaları (Erinç, 2012b s:250).
İşaretler: g-Eski örtü çakılları(Günz), m-Yeni örtü çakılları (Mindel), r-Yüksek taraça (Riss),
w-Alt taraça (Würm).

4.1.3.6. Kesin Yaş Belirleme Yöntemleri
Herhangi bir sahada görülen glasiyal depoların yaşları kesin olarak
belirlenebildiğinde, birçok glasiyasyonun varlığı veya yokluğu kolaylıkla ortaya konabilir.
Örnek olarak; iki moren deposu arasındaki yaş farkı onbinlerce yıl ise, bunların iki farklı
glasiyali gösterdikleri anlaşılır. Buna karşılık, aradaki fark birkaç yüz veya birkaç bin yıldan
oluşmuşsa, bunların ancak bir buzul döneminin alt devreleri sırasında depo edilmiş oluşuklar
oldukları anlaşılır.
Sonuç olarak, bu yöntemlere Pleistosen göl-deniz depoları ile iklim değişimleri
arasındaki ilişkilerin araştırılmasını da ilave etmek gerekir. Ayrıca 1960’lardan belli
uygulanan radyometrik yaş tayinleri (14C, OSL, TL, 36Cl vb.) yöntemlerini de buraya eklemek
lazımdır. Zaten bu durum, 13.Konuda detaylandırılacaktır.

4.1.4. Pleistosen Olaylarının Korelasyonu ve Pleistosen’in Bölünüşü
Pleistosen’in bölümlere ayrılması epeyce tartışmalara konu olmuştur. Farklı
bölgelerde farklı buzul ve buzularası dönemlere farklı isimler verilmiştir (Tablo 10). Bu
amaçla buzul ve buzularası dönemler ile buzul dönemleri içindeki alt devreleri araştırmak işin
özünü oluşturur. Bu konuda tabi ki, bölgede yaşayan flora ve faunadan yararlanılabileceği
gibi; bunların içinde iklim değişimlerine göre yaşamlarını sürdürmeyi devam edenler ya da
tamamen ortadan kalkan türler de olmuştur. Ancak buzul dönemleri dünyanın tüm bölgelerini
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aynı derecede etkilemediği için korelasyon imkanı da ilk başlarda zorlamıştır. Bu amaçla;
Kuzey Almanya, Kuzey Amerika ve Akdeniz Havzasına bakıldığında 4 buzul ve 3 de
buzularası dönem gözlenirken; Doğu Avrupa’da örneğin Polonya’da 3 buzul ve bunların
arasında 2 de buzul arası dönem bulunur. Ancak unutulmamalıdır. Antarktika ve Grönland’ta
halen buzul devri koşulları sürmektedir. Öyleyse dünyanın farklı bölgelerinde birbirine paralel
dönemlerde farklı buzul ve buzularası dönemler gerçekleşmiştir. Araştırmalarda iki neden
sorgulanabilir. Bunlardan ilki glasiyal ve interglasiyallerin sayıları bakımından çeşitli bölgeler
arasında var olan farkların nedeni; eski izlerin silinmesi veya tahrip edilmiş olması, gözlem
eksiklikleri ve sonunda iklim değişimi bakımından bazı farklılaşmaların olmasıdır. İkincisi
ise, glasiyal ve interglasiyal devrelerin süre ve şiddetleri arasındaki farklardır. Bu nedenlere
dayanarak; Pleistosen, eski ve yeni olarak iki farklı döneme ayrılabilir. Günz-Mindel eski
glasiyalleri, Riss-Würm yeni glasiyalleri temsil ettiği düşünülecek olursa; Mindel-Riss
arasındaki interglasyal dönemin daha sıcak ve uzun dönem olarak sürdüğünden buradaki tüm
eski buzul izlerinin silinmiş olduğu gerçeğini kabul etmek gerektir (Şekil 13-14)(Erinç
2012b,s:250-256). Bu konularda özellikle fosil incelemeleri, litolojik katmanlar, litolojiyapı-fay ilişkileri, paleosollerin araştırılması ön planda iken; bunlara ilaveten sahadaki
depo, kayaç, su, buzul örneklerinin yaşlandırılması yöntemlerine gidilmektedir. Bu
konu, “KUATERNER COĞRAFYASI” dersiniz içinde “Kuaterner Araştırma Yöntemleri ve
Yaşlandırma Metodları”diye daha sonraki sayfalarda ayrı bir başlık altında anlatılması uygun
görülmüştür.

4.1.5. Son Glasyal (Würm): Genel Görünüm ve Yayılış Sahası
Pleistosen’deki son ve dördüncü büyük glasiyal devreye, Alplerde verilen ismiyle
Würm, Amerika’daki ismiyle Wisconsin denilir (Tablo 10). Polen ve buzul kayıtlarına göre,
günümüzden yaklaşık 110 bin yıl önce başlamış olan Eemian interglasiyelinin bitiminden
itibaren, Dünya son büyük soğuk bir dönemine girmiş ve günümüzden 10.000-12.000 yıl
öncelerine kadar sürmüştür (Erlat 2009). En şiddetli safhada karalar yüzeyinin 47,5 milyon
km2lik kısmı glasiyeler tarafından örtülmüş ise de, yapılan hesaplamalara göre Würm’de
Dünyanın yaklaşık 33,5-40 milyon km2lik kısmı buzullarla kaplı olduğu tahmin edilmektedir
(Tablo 11). Son glasiyalde buzulların alanı 1950’lere oranla 2 katı daha genişti. Hacim
bakımından daha da fazladır. Bu durum glasiyal-östatik hareketlerin siası bakımından da
önemlidir. Çünkü son glasiyalde, Dünya denizlerinin seviyesi bugünküne oranla 85-90 metre
(Erinç 2012b), hatta 90-100 m kadar daha alçaktı. Son glasiyalle 1950’ler (Flint, 1957)
arasındaki en büyük fark, esas olarak kuzey yarımkürede meydana gelen büyük
değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 1950’lerdeki glasiyelerin alan ve hacim bakımından %
90 kadarı Antarktika’ya rastlar. Oysa son glasiyalde glasiyasyonun ağırlık merkezi kuzey
yarımküreye geçmiştir. O sırada güney yarımküredeki glasiyelerin alanı Antarktika ile birlikte
13,5 milyon km2 ve hacim olarak 23 milyon km3 olduğu halde; kuzey yarımkürede
glasiyelerin yüzölçümü 20 milyon km2 ve hacimleri ise 32 milyon km3 idi. Pleistosen’deki
daha eski glasiyelerde de durumun, ana hatları ile böyle olduğu anlaşılır (Erinç 2012b).
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Tablo 10 - Pleistosen’in bölümleri (Erinç 2012b, s:252’den).

Şekil 13 – Pleistosen’de buzul ve buzularası devreler ve daimi kar sınırının
seviyesinde meydana gelen değişiklikler (Erinç 2012b, s:254).
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Şekil 14 – Pleistosen’in süresi ve değişim seyri. Süre ile ilgili sayılar bin yıl olarak okunmalı.
G-Günz M-Mindel R-Riss W-Würm glasiyalleri (Erinç 2012b, s:254).
Pleistosen’in diğer buzul çağlarında olduğu gibi, Würm boyunca küresel sıcaklıklar
aynı kalmayıp, buzulların ilerlediği soğuk stadial ile buzulların geri çekildiği interstadial
dönemler birbirini izlemiştir. Norveç kuzeyinde Barents Denizinde yapılan deniz sondajına
göre, Würm’de buzulların ilerlediği 3 büyük stadial dönem saptanmıştır. Bunlardan ilki Erken
Würm’e (Marine Isotopic Stage-MIS 5d), diğeri Orta Würm’e (MIS 4), sonuncusu ise Geç
Würm’e (MIS 2) karşılık gelmektedir (Erlat 2009, s:147)(Şekil 15).
Yukarıdaki verileri 1950’lere kadar almamızın sebebi, yaşadığımız son 50-60 yıllık
period içinde Dünyadaki sanayileşmenin getirdiği negatif bir durumla CO2 ve sera gazı
salımının artmasıyla iklimde daha sıcak bir döneme girilmesiyle buzul alanlarında özellikle
Grönland (Foto 9) ve Antaktika gibi inlandsislerde, dağların zirvelerindeki takke buzullarında
(Foto 10) ve ABD’deki Kayalık Dağları (Foto11) ile Avrupa Alplerinde (Foto 12) vb ile,
ülkemizdeki vadi buzullarında (Foto 13) hızlı bir erimenin başgöstermesi nedeniyledir.

Tablo 11 – Würm ve 1950’lerdeki buzullarının karşılaştırma durum tablosu (Daly ve Flint,
1957’ye göre; Erinç 2012b’den).
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Şekil 15 - Lisiecki and Raymo (Paleooceanography 2005)’nin çalışmalarına göre;
kuzey yarımküre buzullarından alınan 57 kor kaydından anlaşılan; denizel izotop safhalarıyla
(MIS) okyanus sedimentlerindeki O18 izotoplarında küresel sıcaklıkların karşılaştırmasına
dayanan bir değişim görülmektedir. (http://www.skepticalscience.com/print.php?n=1703).

Foto 9 – Grönland’da Kennedy Fiyordu yakınlarında inlandsisin eriyerek piedmont
buzuluna
ve
sonrasında
bankizlere
ve
aysberglere
dönüşmesi:17.07.2009.
(http://www.panoramio.com/photo/25362998).
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Foto 10 – Afrika’daki Kilimanjaro takke buzulunun 1993 (üstte) ve 2000 (altta) yılları
arasında gerilemesi (www.commons.wikipedia.org).

Foto 11 - Kayalık Dağları kuzeyindeki Grinniel Buzulunun (Montana-ABD)
81 yılda (1938-2009) eriyerek gerilemesi (http://www.nrmsc.usgs.gov/repeatphoto).
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Foto12 - 1904-2005 yılları arasında son 100 yıl içinde Alplerdeki vadi buzullarının eriyerek
gerilemelerine örnekler (Kaynak: GEO Dergisi, s: 23, Mayıs 2006).

Foto 13 - Kaçkar Dağı güney buzulunun 1985-2009-2012 yıllarında yaz dönemindeki
görünümü ve aktif buzulun 27 yılda 300 metre gerilemesi(Ahmet Ertek arşivi, 1985-2012)
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4.2. Buzulların Dünyadaki Yayılış Alanları
Günümüzde yeryüzündeki buzullar, Pleistosen’e oranla alanları çok daha fazla
daralmış olmakla birlikte, yine de karalar yüzeyinin % 10’nu kaplarlar, bu da
küçümsenmeyecek bir alandır. Günümüz Dünya buzullarının önemli bir alanını zaten
Antarktika ve Grönland kaplamaktadır. Bunlardan Antarktika 12.3 milyon km2 ve Gröndland
1.7 milyon km2 alan kaplarlar. Bunların yanısıra; Avrupa kıtasındaki İskandinavya, Alpler,
Kafkas’larda 10.613 km2, Asya kıtasındaki Alay, Tanrı, Pamir, Kuen Lun, Karakurum,
Himalaya dağlarında 125.083 km2, Kuzey Amerika kıtasındaki Alaska, Yukon, Mackenzie,
Alberta ve Britanya Kolumbiyası’nda 77.009 km2,Güney Amerika kıtasındaki And
Dağları’nda 25.000 km2, Afrika’da 30 km2, Kuzey Kutup Bölgesindeki İzlanda, Jan Mayen,
Spitzbergen, NE arazisi, Baffin, Elyot Adl., Quenn Elizabeth Adl., Franz Josef, Novaya
Zemlya ve Severnaya Zemlya’da 354.000 km2 ve Güney Kutup bölgesindeki diğer Antarktika
buzullarında 50.000 km2dir (Erinç 2012b s:189)(Şekil 16).

Şekil 16 - Dünyadaki buzulların yayılış haritası (National Snow & Ice Data Center)
(www.nsidc.org).
Ülkemizdeki dağlar üzerinde de Pleistosen buzullaşmasının izleri oldukça yaygındır
(Erinç, 2012 b, s: 263-267)(Şekil 17). Türkiye’deki “aktif buzulları” ya da Mehmet Ali
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Sarıkaya (2011)’nın değimiyle “güncel buzulları” 3 ayrı bölgede toplanabilir. Bu bölgeler
genel olarak; 1-Güneydoğu Toroslar (Cilo ve Sat Dağları), 2-Doğu Karadeniz Kıyı Dağları ve
3-Anadolu Platosuna dağılmış halde bulunan yüksek dağlar ve sönmüş volkanlardır (Şekil
16). Türkiye’de bulunan günümüz buzullarının, 2002-2009 yılları arasında çekilen 15 m
çözünürlülüğe sahip ASTer ve google earth programından SARIKAYA ekibinin elde ettiği ön
verilerin sonucunda, Türkiye’de toplam 1 adet takke buzulu, 50 adet dağ buzulu (ki Sarıkaya
burada “vadi buzulu” demektedir) ve 55 adet kaya buzulu tesbit edilmiştir. Türkiye’de
buzullar, ülkenin batısına göre daha dağlık olan doğu kısımlarında, 37°K ile 41°K enlemleri
arasında yer alır. Bunlardan, Ağrı Dağı buz takkesi, Türkiye’nin en büyük buzulu olup, 2008
yılı verilerine göre; yaklaşık 5.59 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Türkiye’nin en uzun ve en
iyi korunmuş vadi buzulları ise, Güneydoğu Toroslar (Cilo ve Sat Dağları) üzerinde yer
almaktadır. Bunlardan İzbırak Buzulu ve Erinç Buzulu, sırasıyla 2.1 km ve 1.5 km
uzunluktadır. Doğu Karadeniz Dağlarında bulunan kuzey Kaçkar Buzulu’nun uzunluğu ise
0.93 km’yi bulmaktadır. Türkiye’de bulunan buzullar, son yüzyıldaki küresel ısınmaya paralel
olarak belirgin bir şekilde gerilemeye uğramışlardır. Tarihsel ölçümlerden elde edilen buzul
gerileme hızları ile son yüzyılda gözlemlenen küresel ısınmanın Türkiye’deki etkileri ile
uyumlu olduğu belirlenmiştir (Şekil 18)(Sarıkaya 2011, s: 529).

Şekil 17 - Türkiye’de Güncel Buzul Topografyasının Görüldüğü Sahalar (Üneri, 2009).
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Şekil 18 – Türkiye’deki aktif buzullar listesi ve haritası (Sarıkaya, 2011).
Yeryüzünde günümüz buzullarının incelemelerinden çıkarılacak genel sonuçlar ise
şöyle sıralanabilir (Erinç 2012b, s:208-209):
1-Daimi kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşmakta
ve sonuçta Antaktika’da glasiyasyon deniz seviyesinden başlamaktadır. Ancak kontinental bir
karakter sunmasından dolayı, buzullaşma kuzey kutup bölgesinde hiçbir yerde deniz
seviyesine kadar alçalamamaktadır.
2-Diğer sahalara oranla kutuplarda daha fazla buzullaşma olur, kutuplar ve kutba
yakın sahalar kesin ve zorunlu olarak glasiyelerin oluşumu ve gelişimi için en uygun
sahalardır, gibi bir sonuç da çıkarılamaz. Gerçekten de çok soğuk yerler olmalarına karşın
yeterli yağış alamayan birçok kutup bölgesi; örneğin İç Antarktika’da ve Kuzey Grönland’da
buzullar için etkin sahalar değildir, kalınlıkları azdır. Denizel kökenli nemli hava kütlelerinin
etkisi altında bulunmalarından dolayı, bol yağış alan kutupsal ve yarıkutupsal sahalardan
örneğin; Batı Grönland ve İzlanda gibi sahalar, sıcaklığın daha yüksek ve ablasyonun çok
kuvvetli olmasına rağmen, glasiyasyona en uygun bölgelerdir.
3-Orta ve alçak enlemde glasiyasyon, gerçekte yüksek sahalara bağlı olarak meydana
gelmiştir. Glasiyelerin oluşumuna uygun olan seviyeye ulaşılması konusunda bölgeden
bölgeye değişen buzulun beslenme ve ablasyon koşulları büyük rol oynamaktadır. Bu konuda
başlıca etkiyi oluşturan süreçlerden birisi, iklimin karasallık derecesidir. Bu nedenle nemli ve
bulutlu denizsel iklim bölgelerinde glasiyeler daha alçak seviyelerden başlarlar. Oysa yağış
bakımından daha az ve yazları sıcak olan kontinental iklim sahalarında hem daimi kar sınırı,
hem de buzullar çok yüksek seviyelere çekilmişlerdir. Bunun yanında yükseklik uygunsa,
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Kilimanjaro ve Kenya dağlarında olduğu gibi, ekvatoral bölgede bile glasiyelerin
oluşabileceği çok doğaldır.
4-Bugünkü glasiyelerin Dünyadaki dağılışına bakıldığında, asimetriye benzer şekilde;
İskandinavya, Güney Şili, Alaska, Yeni Zelanda’da olduğu gibi, kıtaların batısında buzullara
rastlanır. Bunun iki nedeni vardır. İlki yeryüzü şekillerinin de Dünyada asimetrik oluşudur.
İkincisi de iklim karakteri bakımında bir asimetrinin bulunmasıdır. Örneğin Kuzeydoğu
Sibirya, İskandinavya kadar hatta daha yüksek olmasına rağmen, burada glasiyasyon
İskandinavya’daki kadar gelişmemiştir.
5-Yeryüzünde bugün bile, glasiyelerin incelenmesinden çıkan bir diğer sonuç,
buzulların günümüzde bir gerileme ve incelme evresinde bulunmalarıdır. Bütün Dünyada
gözlenen bu durum, yaklaşık 19.yy ortalarından beri devam eden sanayileşmenin getirdiği
sera gazı salınımlarına dayalı, iklim değişikliğinin eseri olmasıdır (IPCC Raporu, 1990 ve
2007).
Tablo 12 ve 13’e bakıldığındaDünya buzullarının erime sonucu gerilemelerini
sürdürdükleri izlemek mümkündür. Buna göre; Flint-1957’ye göre Dünya Buzulları’nın
toplam alanı 14.872.138 km2 (Tablo 12) iken; IPCC Raporu-2007’ye göre (Tablo 13) bu
değer (yüzen buz platformları: ice shelves hariç) 14.51-14.54 milyon km2 arasındadır. Bunun
ortalaması 14.525.000 km2 olarak alınırsa; Flint’in hesaplamalarındaki değer, IPCC
hesaplarındaki değerden çıkarıldığında: 14.872.000 – 14.525.000 = 347.000 km2 buzul
alanının son 50 yılda % 0,2’si (binde 2’si) kadar eriyerek deniz seviyesinin yükselmesine
katkıda bulunmuştur. Dünyadaki tüm aktif (güncel) buzulların, buz örtülerinin, buz
kalkanlarının ve buz platformlarının tamamen ablasyona uğrayarak eridiği tasarlanırsa (Böyle
bir olasılığın zor görünmesine rağmen); dünya denizlerinin seviyesi 64,42 metre
yükselecektir (Tablo 13; sağ sütun toplanırsa). Yukarıda hesaplamaya ilaveten şöyle bir
hesaplama daha yapılırsa: 64,42 x %0,2 = 1,28 cm (yani yaklaşık 1,5 cm’lik) izafi bir
yükseliş günümüzde zaten söz konusudur.
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Tablo 12 – Dünya Buzullarının Listesi (Flint 1957’ye göre Erinç 2012b’den).

Tablo 13 - Dünyadaki buzulların alanı, hacmi ve olası deniz seviyesi yükselmesi tablosu
(IPCC Raporu-2007).
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Uygulamalar
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.

3.

Konu ile ilgili belgesel kanallarında belgesel izleyiniz.
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4.

Uygulama Soruları
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?

3.

Konu ile ilgili belgesel kanallarında belgesel izlediniz mi?
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4.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; dördüncü konuda, Kuaterner Coğrafyası dersi iki ana konu başlığı
altında sunulmuştur. Bunlardan ilki “Kuaterner’de Buzullaşma” ve diğeri “Dünya’da
Buzulların Yayılış Alanları”dır. Kuaterner’de Buzullaşma konusu; Glasiye Devri ve
Morfolojik Etkileri, Glasiye Devrine Toplu Bakış, Glasiyal ve İnterglasyal Devreleri Ayırma
Yöntemleri, Pleistosen Olaylarının Korelasyonu ve Pleistosen’in Bölünüşü ile Son Glasyal
(Würm): Genel Görünüm ve Yayılış Sahası alt başlıklar altında detaylandırılarak
sunulmuştur. Son konu olaraksa; Buzulların Dünya’da ve Türkiye’de Yayılış Alanları
nedenleriyle anlatılarak ve günümüz hızlı buzul erime olayları ile konu tamamlanmıştır.
Konular yine çeşitli tablo, grafik, şekil ve fotoğraflarla beslenerek zenginleştirilmeye
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisiGlasiyal ve interglasiyal devreleri birbirinden ayırma
yöntemlerinden biri olamaz?

1)
a)

Kökeni glasiyal olmayan ara tabakalar

b)

Morenler arasındaki ilişki

c)

Kestane rengi topraklar

d)

Sandur taraçaları

e)

Kesin yaş belirleme yöntemleri

2)
Pleistosen sırasında iklim değişikliklerinin doğrudan buzullaşmaya
(glasyasyona), morfojenetik bölgelerin sahalarında kaymalara, deniz seviyesinde
değişikliklere, izostatik hareketlere neden olmak, bundan başka akarsuların aşındırma ve
biriktirme faaliyetlerinin özellikleri, kurak bölgelerin iklim koşulları, pedojenez süreçleri gibi
birçok konuda önemli değişiklere yol açarak doğrudan veya dolaylı olarak yapmış oldukları
bu gibi etkilerin süresi 2,5 – 3 milyon yılı geçmeyen aslında kısaymış gibi görünen Pleistosen
devrinin jeolojik anlamda etki derecesi bilinenden çok daha fazladır.” ifadesi doğru mu, yanlış
mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

3)

“Pleistosen sırasında sıcaklığın düştüğü ve glasiyelerin yayıldığı dönemlere

(a)………………………., sıcaklığın yükseldiği ve glasiyelerin tamamen veya büyük ölçüde
ortadan kalktığı dönemlere de buzul arası anlamına gelen (b)………………….. denilir. Fakat
iklim yalnız bu iki ekstrem arasında düzenli nöbetleşmiş değildir. Birinci dereceden
değişimlerin siası ve süresi bir diğerinden farklı olduğu gibi, sıcaklığın genel olarak
yükselmesi veya alçalması sırasında da ikincil osilasyonlar, hatta genel eğilimin tersine ortaya
çıkan değişimler de oluşmuştur. Gerek glasiyasyon, gerekse deglasiyasyon sırasında meydana
gelen bu ikincil osilasyonlar, sürelerine göre çeşitli derecede etki yapmış olan alt devreleri
meydana getirmişlerdir. Bunlara ilerleme devreleri (c)…………………..denilir.” ifadesindeki
boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a)

…………

b)

…………

c)

…………
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4)
“Besarabya’da ve Bulgaristan’ın bazı sahalarında Pleistosen’e ait bazı laterik
kırmızı paleosollerin bulunmuş olması, bu sahalarda interglasiyalleri sırasında iklimin
bugünkünden daha sıcak ve nemli olduğunu açıklar. Aynı sahalara ait interglasiyal floralar da
bunu onaylayacak şekildedir. Örneğin Dokturovski’ye göre fındığın, Gams’a göre Fagus
sylvatica (Avrupa Kayını), Fagus orientalis (Doğu Kayını), Pinus brutia(Kızılçam)ve Ilex
aquifolium (Çobanpüskülü) gibi türlerin interglasiyallerde Orta Rusya’ya kadar sokulmuş
olması bunu açıkça gösterir. Bundan dolayı interglasiyallere ait paleosollerin karakteri gibi,
floranın özellikleri de bu evreler, interglasiyal devrelerin bugünkünden daha sıcak bir iklim
altında bulunduğunu açıklar.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

5)
Aşağıdakilerden hangisi Flint-1957 ve IPCC-2007 raporuna dayalı olarak
yapılan hesaplamaya göre, 50 yıllık süre içinde dünya deniz seviyesi yükseliminin yaklaşık
izafi değeridir?
a)

1,5 cm

b)

b) 2,5 cm

c)

c) 3,5 cm

d)

d) 4,5 cm

e)

e) 5,5 cm

6)

Türkiye’de günümüz aktif buzulları genellikle nerede görülür?

……………………………………………………………………
7)
Günümüzde yeryüzündeki buzullar, Pleistosen’e oranla alanları çok daha fazla
daralmış olmakla birlikte, yine de karalar yüzeyinin yüzde kaçını kaplarlar?
a)

%5

b)

% 10

c)

% 15

d)

% 20

e)

% 25
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f)
8)

Glasiyal bir iklim devresinin başlıca 2 özelliği nedir?

a)
b)
9)

Grönland inlandsisi yaklaşık kaç milyon km2 alan kaplar?

a)

0.7

b)

1.7

c)

2.7

d)

3.7

e)

4.7

10)
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde günümüz buzullarının incelemelerinden
çıkarılacak genel sonuçlardan biri olamaz?
a)
Daimi kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine
yaklaşmakta ve sonuçta Antaktika’da glasiyasyon deniz seviyesinden başlamaktadır. Ancak
kontinental bir karakter sunmasından dolayı, buzullaşma kuzey kutup bölgesinde hiçbir yerde
deniz seviyesine kadar alçalamamaktadır.
b)
Diğer sahalara oranla kutuplarda daha fazla buzullaşma olur, kutuplar ve kutba
yakın sahalar kesin ve zorunlu olarak glasiyelerin oluşumu ve gelişimi için en uygun
sahalardır.
c)
Orta ve alçak enlemde glasiyasyon, gerçekte yüksek sahalara bağlı olarak
meydana gelmiştir. Glasiyelerin oluşumuna uygun olan seviyeye ulaşılması konusunda
bölgeden bölgeye değişen buzulun beslenme ve ablasyon koşulları büyük rol oynamaktadır.
Bu konuda başlıca etkiyi oluşturan süreçlerden birisi, iklimin karasallık derecesidir. Yağış
bakımından daha az ve yazları sıcak olan kontinental iklim sahalarında hem daimi kar sınırı,
hem de buzullar çok yüksek seviyelere çekilmişlerdir.
d)
Bugünkü glasiyelerin Dünyadaki dağılışına bakıldığında, yeryüzü şekilleri ve
iklim karakterinden kaynaklanan asimetriden dolayı benzer şekilde; İskandinavya, Güney Şili,
Alaska, Yeni Zelanda’da olduğu gibi, kıtaların batısında buzullara rastlanır.
e)
Yeryüzünde bugün bile, glasiyelerin incelenmesinden çıkan bir diğer sonuç,
19.yy’dan beri, buzulların halen bir gerileme ve incelme evresinde bulunmalarıdır.
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Cevaplar
1-c) Kestane rengi topraklar
2- Doğru
3- a) glasiyal devre, b)interglasyal devre c) interstadialleri
4- Yanlış (Pinus Brutia=Kızılçam) görülemez.
5- 1,5 cm
6-Yüksek dağların zirve kesimlerinde
7- b)% 10
8- a) Sıcaklığın bugüne oranla daha düşük olması,
b) Belirli sınırlar içinde olmak üzere yağışın, özellikle kar halindeki yağışların artmış
olması.
9- b)1.7
10-b) Diğer sahalara oranla kutuplarda daha fazla buzullaşma olur, kutuplar ve kutba
yakın sahalar kesin ve zorunlu olarak glasiyelerin oluşumu ve gelişimi için en uygun
sahalardır.

109

5. BUZUL AŞINIM ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Glasiyal çizikler, cilalar, oluklar ve çentikler
5.2. Hörgüçkayalar
5.3. Sürgüler
5.4. Buzul vadileri (Tekne vadiler ya da U şekilli vadiler)
5.5. Asılı vadiler
5.6. Fiyordlar
5.7. Sirkler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Buzul aşınım şekilleri nerelerde oluşur?
2-Buzul aşınım şekilleri neden oluşur?
3-Glasiyal çizikler, cilalar, oluklar ve çentiklerin oluşumlarını açıklayınız?
4-Hörgüçkaya nedir?
5-Sürgü nedir? Tanımlayınız.
6-Buzul vadileri ile asılı vadiler arasındaki farklar nelerdir?
7-U şekilli vadiler ile V şekilli vadileri karşılaştırarak oluşumlarını açıklayınız.
8-Sirk göllere nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Buzul Aşınım Şekilleri

Buzul aşınım şekillerinin
nerelerde ve neden
oluştuğunun kavranması.

Buzul Aşınım Şekilleri

Buzul vadileri ile asılı
vadiler arasındaki farkları
ortaya koymak,
nedenselliğini anlamak

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Buzul Aşınım Şekilleri

U şekilli vadiler ile V şekilli
vadileri karşılaştırmayı ve
oluşum farklarını anlamayı
kavramak

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek
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Anahtar Kavramlar


Glasiyal çizikler



Glasiyal cilâlar



Glasiyal oluklar



Glasiyal çentikler



Hörgüçkayalar



Sürgüler



Buzul vadileri



Tekne vadiler



U şekilli vadiler



Asılı vadiler



Fiyordlar



Sirkler
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Giriş
Akarsular, dalgalar-akıntılar, rüzgârlar gibi buzullar da yeryüzünü şekillendiren dış
etkenlerden birisidir. Bu nedenle, diğer etkenler gibi aşındırma ve biriktirme şekilleri
oluştururlar. Buzul aşındırması; buzulun kalınlığına, bulunduğu vadinin/yatağın eğimine,
kayaların özelliğine göre değişir. Buzulun kalınlığı fazla ise, aşındırma oyma şeklinde, az ise
törpüleme şeklinde aşınım gerçekleşir. Vadinin/yatağın eğimi fazla ise aşındırma törpüleme
biçiminde; az ise oyma biçiminde buzul aşınımı oluşur. Zemin sert kayalardan meydana
gelmişse aşındırma törpüleme şeklinde; yumuşak kayalardan oluşmuşsa oyma şeklinde buzul
aşınımı oluşur. Glasiyal aşınım kayaların yüzeyinde görülen çizik ve cilalardan, derin
çukurlara ve yüksek eşiklere kadar çok çeşitli şekilde meydana gelirler. Bu şekillerin bir kısmı
buzulun kendisi tarafından oluşturulurken, dolayısıyla oyma hadisesi meydana gelirken; diğer
taraftan buzul buzunun ve kapsadığı döküntünün zemine sürtünmesi sonucunda oluşan
törpüleme veya zımparalama hadisesi gerçekleşir. Glasyal topoğrafyasında buzul (glasyal)
aşınım şekillerinin başlıcaları şunlardır; Glasiyal çizikler, çentikler, cilalar ve oluklar,
hörgüçkayalar, sürgüler, buzul vadileri, asılı vadiler, fiyordlar, sirkler’dir (Erinç 2012b,
Hoşgören 1998)

115

5.1. Glasiyal Çizikler, Cilâlar, Oluklar ve Çentikler
Bunlar karst topografyasındaki mikro şekillerden lapyalara benzeyen küçük aşınım
şekilleridirler. Glasiyal çizikler, buzulun zemine sürtünmesi sonucu oluşurlar. İyi bir şekilde
gelişmeleri kayaların özelliklerine bağlıdır. İri ve gevşek unsurlu kayalarda oluşup çok çabuk
ortadan kalkarlar. Ancak obsidyen, mermer gibi ince unsurlu kayalar üzerinde iyi gelişirler ve
belirgindirler (Foto 14 ve 15). Çiziklerin doğrultuları buzulun hareket yönünü gösterir veya
hemen hemen ona paraleldir. Ancak bunun diğer buzul gözlemleriyle onaylanması gerekir.
Geniş bir buzul sahasında çiziklerin birbirinden uzaklaşması, buzulun dillere ayrıldığına işaret
edebilir. Birbirini kesen çizik sistemleri ise, ya farklı glasiyal devreleri gösterirler veya
küçülme sonucunda buz kenarının geriye çekilmesi ve incelmesi sonunda aynı buzulun akış
yönünde meydana gelen tersine değişimlerden kaynaklandığını sunarlar. Bu durum sahadaki
yakın gözlemlerle ortaya konulabilir. Çizilme çok ilerlediğinde ve bütün yüzeyi kapladığında
kaya genel olarak cilâlanır. Cilânın mükemmel olmasında yine kayanın yapısı rol oynar.
Bunun yanında; buzul çiziklerini fay çizikleri, çığ çizikleri ve kıyılara sürtünen buz
çiziklerinden ve hatta cilâlarından ayırmak gerekir. Bazı çizikler daha derinleşerek buzul
oluğu şekline dönüşebilir. Bu durum, farklı kısımlar arasında direnç farkları olan kayalarda
gelişir. Buzul çentikleri ise, buzulun daha hızlı bir şekilde kayaya sürtünme hareketi esnasında
zeminden kopardıkları küçük parçaların yerlerine karşılık gelirler. Boyutları ancak birkaç
santimetre kadar veya biraz daha fazla olabilir. Buzulun hareketi doğrultusundaki bunların
profilleri asimetrik olup, buzulun ilerlediği yöndeki kısmı daha diktir.

Foto 14 - Rize Dağlarında obsidyenlerdeki buzul çizikleri (Ahmet Ertek arşivi, 1994).
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Foto 15 - 1995 Senirkent çamur akıntısıyla kente ulaşan kristalize kireçtaşları
üzerindeki eski glasiyal çizikler (Barla Dağı-Isparta)(Ahmet Ertek arşivi, 1995).

5.2. Hörgüçkayalar
Buzul aşındırmasına uğramış alanlardaki, deve hörgücüne benzeyen ve anakayadan
oluşan tepelere hörgüçkaya denilir. Yükseklikleri 1-2 metre ile 30-40 metre arasında değişir.
Bu tepe veya tepeciklerin buzulun geldiği tarafa bakan yamaçları daha az eğimli ve daha fazla
çizilmiş, cilâlanmış, hatta çentilmiş olabilir. Buzul sahalarında hörgüç kayaların bulunması
buzul aşındırmasının önemli kanıtlardandır.

Foto 16 - Tropiklerdeki geniş buz örtülerinden biri olan Quelccaya Buzulunda öndeki hörgüç
kayalar (Peru)
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gletscher#mediaviewer/Datei:Quelccaya_Glacier.jpg).
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5.3. Sürgüler
Bir buzul vadisinde kısmen zayıf direnç sahalarına ve çatlaklarına karşılık gelen ve
çukur olan kısımları birbirinden ayıran anakayadan oluşmuş çıkıntılar halindeki buzul aşınım
şekillerine sürgü denir (Şekil 19). Bunlar buzul vadisinde sürgü-eşik ve çukurlar şeklinde
birbirini takip ederler. Sürgüler, buzulun sürtünmesi nedeniyle cilalanmış, çizilmiş hatta
hörgüç şeklini almış olabilirler. Oluşum bakımından sürgüler buzulun oyma faaliyetlerinin
herhangi bir nedenle azaldığı sahalara bağlıdır.

Şekil 19 – Bir buzul vadisinin boyuna profili (Flint, 1971’den). Asıl buzul profili kesik
çizgilerle belirtilmiştir. R=Eşik ve sürgüler (dirençli kısımlar)(Alm. Riegel); B=Buzul
tarafından fazla oyulan kısımlara karşılık gelen çanaklar (İng. Basin.

5.4. Buzul Vadileri (Tekne Vadiler ya da U Şekilli Vadiler)
Glasyal vadi veya tekne vadi adıyla da anılan hemen hemen bütün buzul vadileri,
glasiyasyondan önce akarsular tarafından açılmış olan vadilerin, iklim değişimi sonucu
ortamın buzullarla kaplamasıyla, bu vadinin buzullar tarafından işlenmesi, aşınması ve şekil
değişikliğine uğramasıyla oluşurlar (Şekil 20)(Foto 17 ve 18). Bunlar bazen birden fazla
kolun birleşmesiyle bir ana buzulu da oluşturabilirler (Foto 19)
Akarsu vadilerinin boyuna profillerinde ağızdan kaynağa artan bir eğim gözlenirken;
bir buzul vadisinin boyuna profilinde sürgü ve eşikler ile tersine eğimlerin gözlendiği çanak
sahaları bulunur.
Bir buzul vadisinin boyuna kesitine bakıldığında (Şekil 21) ise; kar, buz, çığlardan
oluşan birikim sahasını karakterize eden çanak şekilli sirk ya da neve sahasından, ablasyon
yani erimeden dolayı oluşan kayıp sahasını temsil eden dil ya da buzul dili kısımlarından
oluşur
Bir buzul vadisinin enine kesitine bakıldığında (Şekil 22)(Foto 17 ve 18); bu sahanın
daha önce “V” şekilli bir akarsu vadisi olduğu, sonrasında bu vadiye bir buzulun
yerleşmesiyle “U” şeklini aldığı, ancak yine bu vadide buzulun en son ulaştığı kesimlerde
omuz düzlüklerinin oluştuğu ve bunun gerisindeki sahanın daha çok fiziksel parçalanma
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sonucu köşeli malzemeden meydana gelen bir yamaç molozları sahası olduğu ve geriye
yüksek sahaya doğru da piramidal zirvelere geçildiği görülür.

Şekil 20 – Bir buzul vadisinin oluşum ve gelişim safhaları (de Martonne göre Ardel,
1971, s:68’den). Üstte buzullaşma öncesi akarsu vadisinin yarılımı, ortada buzullaşma
esnasındaki vadinin glasiyelerle kaplanması, altta ise iklimin ısınmasına dayalı buzulun tekrar
tamamen ortadan kalkması sonucunda ancak buzullaşma izlerinin görülmesi. Burada her üç
şekle yakından bakılıp karşılaştırıldığında; ana akarsu vadisi ve kollarının yardığı durumla,
buzullaşma sırasında ana buzul ve yan buzul kolları, en sonunda yine ana akarsu vadisinin
yeniden ortaya çıktığı görülür. Yalnız bu kez akarsu yan kolları, asılı vadi şeklinde kalmıştır.
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Şekil 21 - Bir vadi buzulunun boyuna kesiti. 1-Dağ yarığı, 2-Enine buzul çatlakları
(serak’lar), 3-Cephe moreni. Oklar buzul buzunun hareket yönünü gösterir
(Erinç 2012b, s: 169).

Şekil 22 – Bir buzul vadisinin enine profili (de Martonne’a göre; Erinç 2012b, s:216).
ABCFGH- Buzullaşma öncesi (Preglasiyal) olgun vadi, CİF- Bu olgun vadinin preglasiyalde
gençleşmiş kısmı, BCDEFG- Buzulun yatağı, CDEF- Glasiyal tekne/vadi, BC ve FG Buzulun aşındırdığı omuz yüzeyleri, BG- Buzulun yüzeyi, B ve G noktaları buzul
törpülemesinin son noktası. AB ve GH-Buzulun ulaşamadığı anakaya üzerindeki fiziksel
parçalanma sahaları, A ve H - Piramidal tepelerden oluşan sivri zirveler.

120

Foto 17 - Reşko teknesi - Cilo Dağları (www.kesfetmekicinbak.com).

Foto 18 – Aletsch Buzulu-İsviçre (www.activusoutdoors.co.uk).
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Foto 19 – İsviçre’deki Grimson Buzulu’nun Vadret Pers (1) ve Vadret da Morteratsch
(2) isimli kollarının birleşmesiyle buzul dilini oluşturması (Hava fotoğrafı: J.Alean,
1982)(http://www.swisseduc.ch/glaciers/glossary/flow-unit-en.html).

5.5. Asılı Vadiler
Buzul aşındırma şekillerden belki de en belirginlerinden birisi asılı vadilerdir. Ana
buzul vadisi ile onun kolları arasında aşındırma gücü bakımından varolan farktan ileri gelir.
Gerçekten de buzulun törpüleme, oyma ve aşındırması buzulun kendi kütlesi ile uyumludur.
Ana buzul daha kalın ve kütlevi olduğu için yatağını daha fazla kazar ve derinleştirir. Ancak
bunun yan kolları aynı güçte değildir ve törpüleme, oyma hadisesi daha az olur. Bunun
sonucunda yan kol vadisi, ana buzul vadisine oranla daha yüksekte ya da yukarda kalır. Başka
kelimelerle ifade etmek gerekirse, asılı kalır. Aradaki seviye farkından dolayı bu olay, bazen
birkaç yüz metreye ulaşır. Buzullaşmayı takip eden bu gibi eğim kırıkları büyük şelalelerin
oluşumuna sağlarlar (Foto 20).
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Foto 20 - Te Anau Gölündeki Stirling Şelaleleri mevkiinde buzul bir asılı vadisi.
Milford Sound, Te Anau, Güney Alpleri - Yeni Zelanda
(http://www.our-travelling-experiences.com.au/2013/03/day-17-te-anua-milfordsound-te-anau/)

5.6. Fiyordlar
Derin buzul vadilerinin deniz tarafından işgali sonucunda meydana gelmişlerdir. Dik
kenarlı, dar, derin ve dallı budaklı kara içlerine kadar birkaç kilometre uzanışa sahip
vadilerdir. Fiyordlu kıyıların özellikleri dik ve çıplak kayalardan oluşan yamaçları, U
şeklindeki enine profilleri, sular altında kalmış eşikleri ve sürgüleri, kapalı havzalar oluşturan
aşırı oyma çanakları, yani inişli çıkışlı boyuna profilleri ile buzul vadilerinin özelliklerine
uyarlar. Fiyordların yamaçlarında yer yer asılı vadiler, bunların üzerinde şelaleler görülebilir.
İskandinavya (Foto 21 ve 22), Kuzey Kanada, Grönland, Güney Arjantin kıyılarında birçok
örneği görülür. Bunlardan dünyaca ünlü birçok fiyord bulunur. Örneğin Norveç’in başkenti
bir fiyord içinde kurulmuştur. Norveçteki diğer fiyordlara örnekler ise şunlardır: Varanger,
Tana, Porsan, Tröndheim, Sögne, Bergen, Bokna fiyortlarıdır.
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Foto 21 ve 22 – Norveç batısında karanın km’lerce içine giren fiyordlar karla örtülü alanlar
kırmızı ile gösterilmiştir (Solda) ve Geiranger Fiyordu (sağda)(www.gorken.net).

5.7. Sirk’ler (Neve’ler)
Buzul aşındırması sonucunda oluşmuş, kenarları dik ve sarp, yarım daire şeklinde olan
çanaklardır ve içlerinde bazılarının göl de bulunabilir. Bunlara “Sirk gölü” ismi verilir (Şekil
22). Çeşitli büyüklüklerde olan sirklerin oluşumları kar aşındırması ile başlar. Dağların
zirvelerine yakın kesimlerde yer alan çukurlarda veya sellerin kabul havzalarını karların
birikerek oymasıyla meydana gelen daha küçük çukurlara nivasyon sirkleri denir. Burada
biriken karlar zamanla buzul buzuna dönüşerek, yaptıkları törpüleme ve aşındırma faaliyeti ile
asıl sirk çanağını meydana getirirler. Nivasyon sirklerinde kaynağa doğru olan ters eğimlerin
değeri azdır ve yaklaşık 5° dolayındadır. Büyük sirk çanaklarında ise, bu değer çok daha
yüksektir. Bu da tabi ki, zeminin litolojisi ile yakından ilgilidir. Bazı sirkler yanyana olup
bileşik sirk; bazıları da basamaklar halinde oluşup basamaklı sirkleri oluşturabilirler.
Ülkemizde Doğu Karadeniz Dağları (Foto 23), Cilo ve Sat Dağları, Süphan, Erciyes, Bolkar
ve Aladağlar ile Uludağ gibi buzul topografyasının izlendiği dağlarımız üzerinde göllerle
kaplı olan ya da olmayan yüzlerce sirk gölü bulunur.
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Foto 23 - Doğu Karadeniz Dağlarından biri olan Kaçkar Dağı güneyindeki sularla kaplı olan
sirklerden biri olan Büyük Deniz Gölü (Furkan Çorapçı arşivi, Ağustos 2013).

Şekil 23 – Bir buzul vadisinde biri göl suları ile kaplanmış 3 sirk çanağı (Bilgin, 1996, s:351).
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Uygulamalar
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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3.

Uygulama Soruları
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; beşinci konuda,Kuaterner Coğrafyası dersinde Buzul Aşınım Şekilleri
sunulmuştur. Konunun ilk girişinde buzul aşınım şekillerinin nasıl oluştukları genel prensipler
çerçevesinde tanıtılmıştır. Ardından buzul aşınım şekilleri tek tek açıklanmıştır. Bunlar
sırasıyla: Glasiyal çizikler, cilâlar, oluklar ve çentikler, hörgüçkayalar, sürgüler, buzul vadileri
(Tekne vadiler ya da U şekilli vadiler), asılı vadiler, fiyordlar ve sirklerdir. Konu, yine çeşitli
tablo, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir vadi buzulunun boyuna kesitine bakıldığında, oluşan ana sahaların
isimlerini yazınız.
a)……………………………..
b)………………………………
2)

Aşağıdakilerden hangisi glasyal topoğrafyada bir buzul aşınım şeklidir?

a)

Kettle’ler

b)

Drumlin’ler

c)

Sirk’ler

d)

Moren’ler

e)

Esker’ler

3)

Aşağıdakilerden hangisi bir buzul aşınım şekli olamaz?

a)

Asılı vadiler

b)

Hörgüçkayalar

c)

Sandur’lar

d)

Glasiyal çentikler

e)

Sürgüler

4)
“Buzul aşındırmasına uğramış alanlardaki, deve hörgücüne benzeyen ve
anakayadan oluşan tepelere …………………….denilir.” ifadesindeki boşluğa hangi terim
getirilmelidir?
5)
Aşağıda sıralanan dağlarımızın yükseltilerine dayalı olarak hangisinde
buzullaşma görülemez?
a)

Kaçkar Dağları

b)

Bolkar Dağları

c)

Aladağlar

d)

Yıldız Dağları

e)

Süphan Dağı
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6)
“Buzul aşındırma şekillerden belki de en belirginlerinden birisiasılı vadilerdir.
Ana buzul vadisi ile onun kolları arasında aşındırma gücü bakımından varolan farktan ileri
gelir. Gerçekten de buzulun törpüleme, oyma ve aşındırması buzulun kendi kütlesi ile
uyumludur. Ana buzul daha kalın ve kütlevi olduğu için yatağını daha fazla kazar ve
derinleştirir. Ancak bunun yan kolları aynı güçte değildir ve törpüleme, oyma hadisesi daha az
olur. Bunun sonucunda yan kol vadisi, ana buzul vadisine oranla daha yüksekte ya da yukarda
kalır. Başka kelimelerle ifade etmek gerekirse, asılı kalır. Aradaki seviye farkından dolayı bu
olay, bazen birkaç yüz metreye ulaşır. Buzullaşmayı takip eden bu gibi eğim kırıkları büyük
şelalelerin oluşumuna sağlarlar.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7)
“Glasyal vadi veya tekne vadi adıyla da anılan hemen hemen bütün buzul
vadileri, glasiyasyondan önce ………………tarafından açılmış olan vadilerin, iklim değişimi
sonucu ortamın buzullarla kaplamasıyla, bu vadinin buzullar tarafından işlenmesi, aşınması ve
şekil değişikliğine uğramasıyla oluşurlar.”
ifadesi aşağıdaki etkenlerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a)

Rüzgarlar

b)

Dalgalar

c)

Canlılar

d)

Buzullar

e)

Akarsular

8)
Buzul aşındırması sonucunda oluşmuş, kenarları dik ve sarp, yarım daire
şeklinde olan çanakların içlerinde bazılarının göl de bulunabilir. Bu tip göller ne isim verilir?
a)

Sirk gölü

b)

Tektonik göl

c)

Karstik göl

d)

Baraj gölü

e)

Heyelan gölü

9)
Bir buzul vadisinde kısmen zayıf direnç sahalarına ve çatlaklarına karşılık
gelen ve çukur olan kısımları birbirinden ayıran anakayadan oluşmuş çıkıntılar halindeki
buzul aşınım şekillerine ne isim verilir?
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a)

Çizik

b)

Sirk

c)

Fiyord

d)

Sürgü

e)

Oluk

10)
“Fiyordlar,sığ buzul vadilerinin deniz tarafından işgali sonucunda meydana
gelmişlerdir. Yatık yamaçlı, geniş, sığ ve dallı budaklı kara içlerine kilometrelerce uzanışa
sahip vadilerdir.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

Cevaplar
1.

a)Neve b)Dil

2.

c)Sirkler

3.

c)Sandur’lar

4.

hörgüçkaya

5.

Yıldız Dağları

6.

Doğru

7.

e)Akarsular

8.

a)Sirk Gölü

9.

d)Sürgü

10.

Yanlış (tanımlanan fiyerd’ler ya da fiyerd’li kıyılardır)
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6. BUZUL BİRİKİM ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Morenler (buzultaşlar)
6.2. Drumlin’ler
6.3. Kames’ler
6.4. Esker’ler
6.5. Kettle’ler
6.6. Sandur’lar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Buzul birikim şekilleri nelerdir? Sıralayınız.
2-Buzul birikim şekilleri nerelerde oluşur?
3-Buzul birikim şekilleri neden oluşur?
4-Moren nedir? Açıklayınız.
5-Kaç çeşit moren vardır?
6-Morenler in özelliklerini anlatınız.
7-Drumlin tanımını yapınız.
8-Kames’ler ile esker’ler arasındaki farkı belirtiniz.
9-Sandur ovaları hakkında bildiklerinizi anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Buzul Birikim Şekilleri

Buzul birikim şekillerinin
neler olduğunu, nerelerde
oluştuğunu ve neden
oluştuğunu anlamak ve
kavramak.

Buzul Birikim Şekilleri

Moren’in ne olduğunu ve
kaç çeşit moren var
olduğunu önlemek ve
buzulun gelişimini
kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Buzul Birikim Şekilleri

Sandur ovalarının insanlık
için önemini kavramak ve
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Buzul birikim şekilleri,



Morenler,



Buzultaşlar,



Taban moreni,



Yan moreni,



Cephe moreni,



Orta moreni,



Ablasyon moreni,



Drumlin’ler,



Kames’ler,



Esker’ler,



Ettle’ler,



Sandur’lar,



Sandur ovaları
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Giriş
Akarsular, dalgalar-akıntılar, rüzgârlar gibi buzullar da yeryüzünü şekillendiren dış
etkenlerden birisidir. Bu nedenle, diğer etkenler gibi aşındırma ve biriktirme şekilleri
oluştururlar. Glasiyeler, zeminden kopardıkları veya herhangi bir şekilde yanlarına ve
üzerlerine biriken maddeleri aşınım sahalarından çok daha uzaklara taşıyarak, onları orada
biriktirerek yeni topografya şekillerinin oluşmasına neden olurlar. Glasiyelerin biriktirmesi
sebebiyle oluşan depolar; tabakalaşmış depolar ve tabakalaşmamış depolar olarak ikiye
ayrılır. Tabakalaşmamış depoları daha çok buzultaş da denilen morenler meydana getirirken;
tabakalaşmış depolar bulundukları yerlere göre karakteristik özel isimler alırlar. Buzul
(glasiyal) birikim şekillerinin başlıcaları şunlardır: Morenler (buzultaşlar), drumlinler,
kamesler, eskerler, kettleler ve sandurlar’dır (Erinç 2012b, Hoşgören 1998):
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6.1. Moren’ler (Buzultaşlar)
Buzul topografyasının biriktirme şekilleri genellikle morenler meydana gelir. Bunlar,
buzulların gerek vadilerinin tabanlarından ve gerekse yamaçlarından koparıp taşıdıkları,
kısmen de çığlarla veya yamaçlarla yuvarlanarak gelmiş genellikle killi bir hamur içinde
köşeli unsurlardan oluşmuş olan tabakalaşmamış depolardır. Morenleri oluşturan unsurların
boyutları 0.002-200 mm arasında değişir ve kil, silt, kum, çakıl ve bloklardan oluşurlar.
Morenlerin arasında taşınmış yer yer erratik (yabancı) bloklar da bulunur (Foto 24).
Morenlerin; taban morenleri, yan morenleri, orta morenleri, cephe morenleri ve
ablasyon morenleri gibi birçok çeşidi bulunur (Şekil 24ve 25):

Foto 24 - Buzul vadilerin görülen km’lerce uzaklardan taşınmış erratik bloklardan biri
ve altta cephe morenleri (İskoçya)
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erratic_boulder_-_geograph.org.uk__194536.jpg).
Taban morenleri: Dip morenleri de denilir. Gerek vadi ve gerekse örtü tipi
glasiyelerde daha fazla görülen taban morenleri, buzulların altlarında sürükledikleri en geniş
sahaları kapsayan buzultaşlardır. Buzulların zeminden kopardıkları materyallerle, buzul yarık
ve çatlaklarına düşen materyallerden oluşurlar. Kalınlıkları bazen 10 m’yi bulabilir. Bunların
arasında bulunan blok ve çakıl botundaki unsurlar genellikle yuvarlaştırılmıştır, üzerindeki
çizikler ve oluklar bulunur. Buzulun ortadan kalkmasıyla buz üzerinde ve içindeki enkazın
tekne vadi tabanındaki döküntü üzerine düzensiz bir şeklide çökelmesiyle oluşurlar. Örtü
glasiyelerinde bunlar km2lerce alan kaplayabilirler. İçlerinde uzak sahalardan taşınarak gelmiş
erratik bloklara da rastlanabilir.
Yan morenleri: Buzulun kenarları boyunca yer alan ve sırtlar halinde uzanan
morenlerdir. Yan morenlerini oluşturan unsurların içinde, buzulun vadisinin yamaçlarının
kenarlarını aşındırmasıyla oluşan materyallerin yanısıra, buzul vadisinden koparak buraya
yerçekimi etkisiyle gelmiş enkaz ya da çığlarla ulaşmış döküntü malzeme de bulunur.
Orta morenleri: Vadi buzullarında iki buzulun birleşerek tek buzul haline dönüştüğü
durumlarda, yan morenleri buzulun ortasında bir sıra halinde orta morenlerini oluştururlar.
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Orta morenleri aslında yan morenleridirler. Glasiyenin sonuna doğru ablasyon arttıkça buz
kütlesi gittikçe incelir. Böylece orta ve yan morenleri niteliklerini kaybederler ve buzulun
yüzeyini tamamen kaplayabilirler. Bu durumda buzulun kendisi görülmez ve sanki tamamen
taşlıkmış gibi bir görüntü oluşur. Ancak buzulun tamamen erimesiyle enkaz olduğu yere
çökelerek birikirler ve ablasyon morenlerini oluştururlar.
Cephe morenleri: Terminal morenleri de denilir. Buzul dillerinin önlerinde ya da
cephelerinde yer alan buzul aktivitesinin sona erdiği yerde oluşan moren çeşitlerinden biridir
(Foto 24 ve 25). Genellikle vadi buzullarının dillerinin ve inlandsis loblarının önünde bir yay
şeklinde setler ya da sırtlar oluştururlar ve onları kuşatırlar. Cephe moren setlerinin gerisinde
buzultaşların setlemesiyle oluşmuş moren setti göllerine rastlanır. Cephe morenlerinin alt
kısımlarından taban morenlerine, yan kısımlarından da yan morenleriyle birleşerek bir araya
gelirler.
Ablasyon morenleri: Buzulların eriyip ortadan kalmaları sonucunda, buzulların
üzerlerinde ve içlerinde taşınmış olan materyallerin oldukları yerde çökelip birikmeleriyle
oluşan morenlerdir. Genellikle cephe morenleri bu tür morenlerden beslenirler.

Şekil 24 – Moren çeşitleri (Erinç 2012b). İşaretler: S-Yan morenleri, M-Orta
morenleri, E-Cephe morenleri, Sch-Sandur. Yandaki kesitte a-b çizgisi boyunca taban
morenleri G ile gösterilmiştir. Oklar enkazın taşınma yönünü gösterir.
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Foto 25 – Hakkâri’deki Uludoruk (Reşko) Buzulunun buzul dili önündeki iri bloklar
ve çakıllarından oluşmuş cephe morenleri (www.panoramio.com).

Şekil 25 – Örtü buzullarıyla ilgili buzul şekilleri (Strahler 1960’a göre; Hoşgören
1998’den). A Blokdiyagramı buzulun var olduğu sıradaki durumu. B Blokdiyagramı ise,
buzulun ortadan kalktıktan sonraki durumunu gösterir. T- Tünel, ÖY- Örgülü akarsu
yatakları, SO- Sandur ovası, BB- Küçük buzul blokları, BG- Buzul kenarı gölü, A-Aysberg,
D- Delta ve delta depoları, CM- Cephe morenleri, GM- Buzulun gerilediği bir evreye ait
cephe morenleri, IM- Buzul lopları arasında oluşmuş orta morenleri, TM- Taban morenleri, EEsker’ler, DR- Drumlin’ler, K- Kettle.
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6.2. Drumlin’ler
Bunlar, tabakalaşmamış taban morenlerinden oluşmuş ve kaşık tersi şeklindeki
asimetrik tepelerden meydana gelmiş glasiyal birikim şekilleridirler (Foto 26). Genellikle örtü
buzullarına, yani inlandsislere ait taban morenlerinden oluşurlar. Bu uzunca olan yuvarlak
tepelerin uzun eksenleri örtü glasiyelerinin akış doğrultusuna paraleldir. Buzulun ilerlediği
tarafa yamaçları daha eğimli, aksi yönde eğimleri daha azdır. Uzunlukları 500-2000 m,
genişlikleri ise 300-400 m, yükseklikleri 5-10 metre arasındadır. Drumlinler tek tepeler
halinde değil, grup halinde yer alırlar. Bazen drumlinlerin sayısı binleri geçen gruplar, öbekler
halinde bir bölgede toplanmış bulunur ve bu nedenle bu saha “Drumlin Topografyası” diye de
anılır. Bunlar, gerek şekil olarak ve gerekse yanlardan hareket eden buz kütlelerine karşı en az
direnci gösterirler. Drumlinler, glasiye tarafından sürüklenen taban morenlerinin belirli
çekirdekler etrafında toplanması ile oluşurlar. Zeminde bulunan bazı pürüzler, tümsek ve
kabartılar bu tür birikim çekirdekleri oluşturmalarını sağlamıştır.

Foto 26 - Güney Almanya’da Kontanz Gölü yakınlarındaki drumlinlerden birkaçı.
Bunlardan biri üzerine yerleşmiş Raderach Köyü’nün havadan görünüşü
(http://de.academic.ru/pictures/dewiki/68/Drumlin_1789.jpg)

6.3. Kames’ler
Tabakalaşmış depolardan oluşmuş alçak, dik kenarlı, kısa sırtlar halinde veya masa
şeklindeki tepelere kames adı verilir. Bunlar, hareket halini kaybetmiş veya hemen hemen
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durağan bir duruma geçmiş olan buz kütleleri üzerindeki ve içindeki çatlaklarda birikerek
çökelmiş olan depolardır. Sonrasında buz kütlesi erimiş ve bu tabakalaşmış depolar kames
tepeleri olarak buzuldan geriye kalmış olurlar. Bu tür kamesler genelde bir grup şeklinde
bulunurlar ve buzulun akış doğrultusunda sıralanırlar. Bu diziliş, aynı zamanda kameslerin
oluştuğu eski boyuna çatlakların doğrultusunu da verir.

6.4. Esker’ler
Anglo-Sakson ülkelerinde esker; İsveç’te asar adı verilen buzul birikim şekilleridir.
Tabakalaşmış buzul depolarından biri olan esker’ler, kum, çakıl gibi flüvyal kökenli
unsurlardan meydana gelmiş olup, uzun mesafelerle birkaç kilometre boyunca uzanan, belli
bir doğrultu sunan 10-20 metre yüksekliğindeki sırtlardan meydana gelirler (Foto 27). Şekli,
demiryolu ve karayolu dolgularına benzer. Bunlar, geniş inlandsisleri oluşturan buz kütleleri
içinde, tünellerde, zemine kadar inen çatlaklarda akan akarsuların depolarıdırlar. Glasiyenin
gerilemesiyle açığa çıkmış olan depolardır.

Foto 27 – İrlandaTullamore’da esker sırtları arasında yapılmış bir golf
sahası(www.tailormadegolftours.com).

6.5. Kettle’ler
Anglo-Saksonların kettle, Almanların söll adını verdikleri, buzul ile bağlantı halinde
olan tabakalaşmış depolardan meydana gelmiş olan kapalı depresyonlardır. Karst
topografyasındaki dolinlere benzetilebilirler. O nedenle derinlikleri genellikle 5-10 metre,
çapları 40-50 metre arasındadır. Şekilleri genelde daire biçimlidir. Kettle’lerin yeniden oluşan
bir glasyal devrede, yüzeyde veya morenler arasında kalmış ölü buz kütlelerinin daha sonra
erimeleriyle oluşmuş çanaklar oldukları söylenebilir (Şekil 26)(Foto 28).
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Şekil 26 – Kapalı depresyon şekilli bir kettle oluşumu ve gelişimi
(http://www.landforms.eu/cairngorms/kettle%20hole.htm).

Foto 28 - İskoçya’dan içi suyla dolu bir kettle örneği
(http://www.landforms.eu/cairngorms/kettle%20hole.htm)

6.6. Sandur’lar
Glasiye önünde tabakalaşmış depolardandırlar. Bu terim İzlanda’dan alınmış bir terim olup,
flüvyo-glasiyal yani buzulaltından çıkan akarsuların (Foto 29) biriktirdikleri depolarını
temsilen söylenmiş olan bir tür birikinti konisidir (Foto 30)(Şekil 24). Sandur’lar,
enkaz ile aşırı yüklü olarak buzullardan çıkan dere ve ırmakların depo etmiş oldukları
çakıl, kum gibi ince unsurlu maddelerden meydana gelmişlerdir. Unsurların boyutu
değişken olduğu gibi, tabakalar da sürekli olmayabilir. Bu materyalleri biriktiren
akarsular, tam glasiye bitim yerinden başlamazlar. Bunlar buzulun hemen hemen
ortasındaki erimenin önemli değerlere ulaştığı neve sınırındaki enine çatlakların
bulunduğu kesimlerden doğarlar ve ortaya çıkmadan bir süre buzulun altından akarlar
(Foto 29). Bu tür akarsular, ister geçici akarsu olsun, ister sürekli akarsu olsun
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glasiyenin kenar kısımlarından pekçok enkazı alır ve sürükleyerek taşırlar. Glasiyenin
bulunduğu sahadan ayrılınca; akarsuyun gücünün ve sahanın eğiminin de azalmasıyla
bu unsurları biriktirirler. Sandurun genel görünümü, tepesi buz kenarında olan ve
oldukça kuvvetli bir eğim sunan bir birikinti konisine benzer. Bazen sandurlar
birleşirler ve yüzeyi sanki piedmont ovası gibi inişli çıkışlı olan geniş bir birikinti
ovası da oluşturabilirler. Bunlara “sandur ovaları” ismi verilir. Birbirini takip eden
glasiyasyonun izlerinin en belirgin izlerinden biri de bu ovalardaki sandur
taraçalarıdır. Buna dayanarak, günümüz sandur’larının hemen hepsi, son
deglasiyasyon esnasında meydana gelmişlerdir. Ülkemizdeki en belirgin sandur ovası,
Erciyes Dağının kuzey-kuzeybatıya bakan yamacı üzerinde bulunur.

Foto 29 – Bir buzulaltı akarsuyunun taşıdığı iri blok ve çakıllardan oluşan materyaller
(http://www.geology.um.maine.edu/geodynamics/AnalogWebsite/UndergradProjects2
010/AshleyStinson/Pages/Introduction.html)

Foto 30 – İzlanda güneyindeki Vatnajökül volkanını kaplayan buz örtüsünün güneyinde
gelişmiş bir sandur sahası ve buzuldan çıkan buzulaltı akarsuyu (www.swisseduc.ch).
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Buzulaltından çıkan akarsuların biriktirdikleri depolardan olan sandurların yanısıra,
buz kenarı göllerinde ya da buzul göllerinde biriken glasiyal-laküstr kökenli, yani
buzulaltından çıkan akarsuların göllere taşıdıkları unsurlar da bulunabilir. Bu tür depolara
varv adı verilir. Varv’ların önemi, buzul kenarı gölleri içinde ince (laminalı) tabakalaşma
sunmalardır. Bunlar aynı zamanda buzul kayıtlarının göl içinde tutulduğu kanıtlardan olan
depolardır. Her bir varv, bir kil ve bir de balçık tabakaçığından oluşur. Bunlardan açık renkli
kil, glasiyeden çıkan akarsuların daha zayıf olduğu sırada yani soğuk mevsimde; buna karşın
koyu renkli balçık tabakası ise, aynı akarsuyun daha güçlü olduğu sıcak mevsimde
çökelmiştir (Foto 31). Bundan dolayı varvlı yapı, yıllık devresel bir tabakalaşma şeklidir ve
bu nedenle jeokronoloji bakımından hatta buzulun yaşı bakımından büyük önem taşırlar.
Varvların bu özelliğinden yararlanarak İskandinavya’da, Glasiye Devrinden bu yana geçen
zamanı belirlemek mümkün olmuştur. Ancak varv kalınlıkları, iklim koşulları ile yakından
ilgili olduğundan aynı ağaç halkaları ya da mağaralardaki sarkıt, dikit, sütün enine
kesitlerindeki halkalar gibi, iklim değişimleri hakkında önemli içupları verirler.

Foto 31 – İnce laminalı tabakalaşma sunan varv’lı yapılara bir örnek
(http://geographylwc.org.uk/A/AS/asice/out.html).
Sandur depoları, glasyal-laküstr kökenli buzul kenarı göllerinde biriken varlı depoların
yanısıra; proglasyal yani buzulun önünde bulunan glasyal kökenli denizel depoların (Foto 9
ve 32) araştırılması da buzul birikim şekilleri konusunun içinde bulunur. Varvlı göl
depolarından bu denizel depolar, içlerinde denizel fosil bolluk zonlarıyla ve varv içermeyen
depolarla kolayca ayırt edilirler.
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Foto 32 – Gröndland’da Kennedy Fiyordundaki glasiyal-marine depoların birikimi
(http://www.panoramio.com/photo/25362998).
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Uygulamalar
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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3.

Uygulama Soruları
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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3.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; altıncı konuda, Kuaterner Coğrafyası dersinde, “Buzul Birikim
Şekilleri” sunulmuştur. Konunun ilk girişinde buzul birikim şekillerinin nasıl oluştukları
genel prensipler çerçevesinde tanıtılmıştır. Ardından buzul birikim şekilleri tek tek
açıklanmıştır. Bunlar sırasıyla: Morenler (buzultaşlar), drumlinler, kamesler, eskerler,
kettleler ve sandurlar’dır. Konu, yine çeşitli tablo, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek
zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Buzulların oluşturduğu birikim şekilleri nelerdir? İsimlerini sıralayınız.

a)……………………
b)……………………
c)……………………
d)……………………
e)…………………….
f)…………………….
2)

Aşağıdakilerden hangisi bir moren çeşidi olamaz?

a)

Yan moreni

b)

Taban moreni

c)

Ablasyon moreni

d)

Sirk moreni

e)

Orta moreni

3)
“Morenleri oluşturan unsurların boyutları 0.002-200 mm arasında değişir ve
kil, silt, kum, çakıl ve bloklardan oluşurlar. Morenlerin arasında buzul tarafından taşınmış yer
yer ……………………… da bulunur.” ifadesindeki boşluğu en uygun aşağıdaki hangi terim
ile doldurursunuz?
a)

Erratik bloklar

b)

Granit bloklar

c)

Yalancı bloklar

d)

İri bloklar

e)

Yerli bloklar

4)
Anglo-Sakson ülkelerinde kullanılan ismiyle,buzul birikim şekillerinden
tabakalaşmış buzul depolarından biri olan esker’ler;kum, çakıl gibi flüvyal kökenli
unsurlardan meydana gelmiş olup, uzun mesafelerle birkaç kilometre boyunca uzanan, belli
bir doğrultu sunan 10-20 m yüksekliğindeki sırtlardan meydana gelirler. Bu mekânlar, İrlanda
gibi ülkelerde genelde hangi spor dalının sahası olarak kullanılır?
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a)

Futbol stadı

b)

Bisiklet parkuru

c)

Golf sahası

d)

At yarışı sahası

e)

Araba yarışı sahası

5)
“Buzulaltından çıkan akarsuların biriktirdikleri depolardan olan sandurların
yanısıra, buz kenarı göllerinde ya da buzul göllerinde biriken glasiyal-laküstr kökenli, yani
buzulaltından çıkan akarsuların göllere taşıdıkları unsurlar da bulunabilir. Bu tür depolara
……………… adı verilir. Bunların önemi, buzul kenarı gölleri içinde ince (laminalı)
tabakalaşma sunmalardır. Aynı zamanda buzul kayıtlarının göl içinde tutulduğu kanıtlardan
olan depolardırlar.” ifadesine sizce aşağıdaki terimlerde hangisi konulmalıdır?
a)

Polen

b)

Varv

c)

Lös

d)

Kumul

e)

Moren

6)
“Buzulun kenarları boyunca yer alan ve sırtlar halinde uzanan morenlerdir.
Yan morenlerini oluşturan unsurların içinde, buzulun vadisinin yamaçlarının kenarlarını
aşındırmasıyla oluşan materyallerin yanısıra, buzul vadisinden koparak buraya yerçekimi
etkisiyle gelmiş enkaz ya da çığlarla ulaşmış döküntü malzeme de bulunur.” ifadesiyle
aşağıdaki hangi moren çeşidi açıklanmaya çalışılmıştır?
a)

Ablasyon morenleri

b)

Cephe morenleri

c)

Orta morenleri

d)

Taban morenleri

e)

Yan morenleri

7)
“Sandur’lar, tabakalaşmamış taban morenlerinden oluşmuş ve kaşık tersi
şeklindeki asimetrik tepelerden meydana gelmiş glasiyal birikim şekilleridirler. Genellikle
örtü buzullarına, yani inlandsislere ait taban morenlerinden oluşurlar. Bu uzunca olan
yuvarlak tepelerin uzun eksenleri örtü glasiyelerinin akış doğrultusuna paraleldir. Buzulun
ilerlediği tarafa yamaçları daha eğimli, aksi yönde eğimleri daha azdır. Uzunlukları 500-2000
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m, genişlikleri ise 300-400 m, yükseklikleri 5-10 metre arasındadır. Sandurlar, tek tepeler
halinde değil, grup halinde yer alırlar. Bazen sandurların sayısı binleri geçen gruplar, öbekler
halinde bir bölgede toplanmış bulunur ve bu nedenle bu saha “Sandur Topografyası” diye de
anılır.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )
Yanlış (

)

8)
“Buzul ile bağlantı halinde olan tabakalaşmış depolardan meydana gelmiş olan
kapalı depresyonlardır. Karst topografyasındaki dolinlere benzetilebilirler. O nedenle
derinlikleri genellikle 5-10 metre, çapları 40-50 metre arasındadır. Şekilleri genelde daire
biçimlidir. Bunların, yeniden oluşan bir glasyal devrede, yüzeyde veya morenler arasında
kalmış ölü buz kütlelerinin daha sonra erimeleriyle oluşmuş çanaklar oldukları söylenebilir.
Buzul birikim topografyasında Anglo-Saksonların bunlara verdiği isim nedir?
a)

Kettle

b)

Kames

c)

Moren

d)

Drumlin

e)

Esker

9)
“Tabakalaşmış depolardan oluşmuş alçak, dik kenarlı, kısa sırtlar halinde veya
masa şeklindeki tepelerdir. Bunlar, hareket halini kaybetmiş veya hemen hemen durağan bir
duruma geçmiş olan buz kütleleri üzerindeki ve içindeki çatlaklarda birikerek çökelmiş olan
depolardır. Sonrasında buz kütlesi erimiş ve bu tabakalaşmış depolar kames tepeleri olarak
buzuldan geriye kalmış olurlar. Bu türler genelde bir grup şeklinde bulunurlar ve buzulun akış
doğrultusunda sıralanırlar. Bu diziliş, aynı zamanda bunların oluştuğu eski boyuna çatlakların
doğrultusunu da verir.” ifadesiyle aşağıdaki hangi buzul birikim şekli anlatılmaya
çalışılmıştır?
a)

Kettle

b)

Kames

c)

Moren

d)

Drumlin

e)

Esker

10)
“Sandur’lar, glasiye önünde tabakalaşmış depolardandırlar. Bu terim
İzlanda’dan alınmış bir terim olup, flüvyo-glasiyal yani buzulaltından çıkan akarsuların
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biriktirdikleri depolarını temsilen söylenmiş olan bir tür birikinti konisidir. Sandur’lar, enkaz
ile aşırı yüklü olarak buzullardan çıkan dere ve ırmakların depo etmiş oldukları çakıl, kum
gibi ince unsurlu maddelerden meydana gelmişlerdir.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )
Yanlış (

)

Cevaplar
1-a)Moren’ler, b)Drumlin’ler, c)Kames’ler, d)Esker’ler, e)Kettle’ler, f)Sandur’lar
2-d)Sirk moreni
3-a)Erratik bloklar
4- c)Golf sahası
5- b)Varv
6- e)Yan morenleri
7- Yanlış (İfadede drumlin’lerin özellikleri anlatılmıştır.)
8-a) Kettle
9- b)Kames
10- Doğru
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7. NEOTEKTONİK HAREKETLER: KUATERNER’DEKİ ETKİLERİ ve
DEPREMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Terimler ve Tanımları
7.2. Plaka Tektoniği, Plakalar ve Hareketleri
7.3. Dünya’da Neotektonik Hareketlerin Kuaterner’deki Etkileri
7.4. Türkiye’de Neotektonik Hareketlerin Kuaterner’deki Etkileri
7.4.1. Türkiye’nin Neotektonik Bölgeleri
7.4.2. Türkiye’deki Neotektonik Yapılar
7.4.3. Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik
7.5. Depremler
7.5.1. Dünyadaki Son Yüzyılın En Şiddetli Depremleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Tektonik nedir?
2-Paleotektonik ve Neotektonik kavramlarını tanımlayınız.
3-Plaka tektoiği görüşüne göre; Dünya kaç levhadan oluşur? Neden?
4-Levhaların birbirine göre oluşan kaç çeşit hareketi vardır? Açıklayınız.
5-Dünya’da Neotektonik haraketlerin Kuaterner’deki etkileri nelerdir?
6-Türkiye’de Neotektonik haraketlerin Kuaterner’deki etkileri nelerdir?
7-Türkiye’nin Neotektonik Bölgeleri kaça ayrılır? Nedenleriyle açıklayınız.
8-Türkiye’nin Neotektonik Yapıları nelerdir?
9-Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektoniğin izlerini sıralaynız.
10-Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektoniğine ülkeden birkaç örnekler veriniz.
11-Dünyada aletsel kayıtlara göre ölçülebilen en şiddetli deprem kaç yılında ve nerede
olmuştur?
12-Türkiye’de aletsel kayıtlara göre ölçülebilen en şiddetli deprem kaç yılında ve
nerede olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Neotektonik Hareketler:
Kuaterner’deki Etkileri Ve
Depremler

Tektonik, paleotektonik ve
neotektonik terimlerini
kavramak ve tanımlarını
öğrenmek.

Neotektonik Hareketler:
Kuaterner’deki Etkileri Ve
Depremler

Levhaların birbirine göre
oluşan kaç çeşit hareketi var
olduğunu öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Neotektonik Hareketler:
Kuaterner’deki Etkileri Ve
Depremler

Dünya’da Neotektonik
hareketlerin Kuaterner’deki
etkilerinin neler olduğunu
kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Neotektonik Hareketler:
Kuaterner’deki Etkileri Ve
Depremler

Türkiye’de Neotektonik
hareketlerin Kuaterner’deki
etkilerinin neler olduğunu
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Neotektonik Hareketler:
Kuaterner’deki Etkileri Ve
Depremler

Dünya’da ve Türkiye’de
aletsel kayıtlara göre
ölçülebilen en şiddetli
depremleri, yerlerini
öğrenmek, nedenlerini
anlamak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


















Tektonik,
Paleotektonik,
Neotektonik,
Pangea,
Laurasia,
Gondwana,
Tetis,
Plaka,
Levha,
Plaka tektoniği görüşü,
Avrasya Plakası,
Afrika Plakası,
Türkiye Jeomorfolojisinde Paleotektonik,
Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik,
Diverjans,
Konverjans,
Dalma-batma zonları
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Giriş
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7.1. Terimler ve Tanımları
Tektonik: Yerkabuğunun jeolojik devirler boyunca uzun süreler sırasında tamamen
hareketsiz kaldığını veya hareket temposunu aynen koruduğunu varsaymak zordur. O
nedenle, genel bir ifade ile yerkabuğunu etkileyen gerilmelerin tesiriyle meydana gelen
olaylara kısacatektonik ya da tektonik hareketler denilir. Dünyanın oluşumundan günümüze
günümüze 4.6 milyar yıl geçtiğine göre; yerkabuğu da çeşitli hareketler sonucu farklı
şekillenmeler almış, kıtaların ve dolayısıyla okyanusların yeri aynı kalmamıştır. Paleozoik
sonlarına doğru ancak parçalanan Dünyadaki tek kıtayı Pangea oluşturuyordu. Jeoloji
devirlerinden I. Zaman’da (Paleozoik’te, yani günümüzde yaklaşık 350 milyon yıl önce) bu
büyük kıta iki büyük kısma ayrıldı ve yeryüzünde biri kuzeyde Laurasia, diğeri güneyde
Gondwana isimli iki kıta bulunuyordu. Bu iki kıta arasında da, günümüzde Türkiye’nin
yeraldığı hemen hemen Akdeniz’e karşılık gelen kesimde Tethis Denizi uzanıyordu. Eski kıta
çekirdekleri adını verdiğimiz kuzey kıtasını Kanada, İskandinavya, Sibirya; güney kıtasını
Brezilya, Afrika, Arabistan, Hindistan, Avustralya, Antarktika gibi büyük kara parçaları
oluşturuyordu. II. Zaman sonları ve III. Zaman başlarında (yani günümüzden yaklaşık 100150 milyon yıl önce) Tetis Denizinde biriken materyaller bu sırada kendini gösteren iç
kuvvetlerin basıncı ile deniz dibinden yükselerek, kıvrılmışlar ve yer yer de kırılmış, eski
masiflere ya da diğer adıyla biraz önce saydığımız eski kıtalara yamanıp, lehimlenmişlerdir.
Böylece “Alp-Himalaya Kıvrım Sistemi”ni meydana getirmişlerdir. Yerkürenin çeşitli
bölgelerinde farklı şiddete ve zamanlarda oluşan bu dağoluş hareketlerinde topluca “Alp
Orojenizi” adı verilmektedir. Bu hareketler; kuzey-güney yönünde Kayalık ve And dağları
şeklinde; doğu-batı yönünde ise, Tel Atlaslar, Pireneler, Alpler, Apeninler, Dinaritler, Balkan
ve Rodop Dağları, Kuzey Anadolu Dağları, Toroslar, Kafkaslar, Elbruzlar, Zagroslar,
Hindikuş, Karanlık, Tanrı, Karakurum, Himalayalarla Asya güneydoğusuna kadar
uzanmaktadırlar. III. Zaman’ın ikinci yarısının başlarındaki Miyosen’den (23 milyon yıl önce)
Dünya kıtaları ve okyanusları günümüzdeki şeklini almıştır. Bu şekli almada; tektonik,
östatik, klimatik süreçlerin yanısıra, kendi ve güneş etrafındaki dönüşlerine dayalı olarak
dünya, günümüzdeki görünümünü almış ve halen de şekillenmesini sürdürmektedir (Şekil
27).
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Şekil 27 - Yerküre üzerinde kıtaların oluşumu ve gelişimi
(www.geology.comve Ertek 2005’den düzenlenerek).
Paleotektonik: Miyosen öncesindeki aktivitesini tamamlamış tektonik faaliyete denir.
Bu dönemde meydana gelen şekillere ve yapılara ise “Paleotektonik Yapılar” adı verilir.
Neotektonik: Miyosen sonrası genç tektoniğe bu ad verilir. Bu dönemdeki oluşan
jeomorfolojik şekillere ve yapılara ise “Neotektonik Yapılar” adı verilir. Bu dönem aynı
zamanda Plaka Tektoniği görüşüne göre; son karalaşma döneminin genel olarak başlangıcıdır.
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Türkiye’de Neotektonik Dönem, Orta Miyosen’den itibaren başlamaktadır. Bundan
önceki döneme ise Paleotektonik Dönem denilir.

7.2. Plaka Tektoniği, Plakalar ve Hareketleri
Büyük ölçekli tektonik süreçlerle ilişkin kapsamlı bir jeofizik kuramı olan “Plaka
(=Levha) Tektoniği” fikrinin ortaya atılması,1960’ların ortalarına rastlamaktadır. Bu kuram,
eskinin iç konveksiyon akımları varsayımına dayanıyordu. Ancak depremler ve volkanların
yeni keşfedilmiş özelliklerinin pek çoğunu da içine katmıştı. Ayrıca, okyanus ortası sırtların
iki yanındaki kayalarda manyetik mıknatıslanma yönlenişini de açıklıyordu. Deniz
tabanındaki kayaların manyetik yönelişi, düzenli bir zaman ardışımı içinde terslenerek,
mıknatıslanma şeritleri meydana gelmişti: Bunu açıklayabilmenin yolu, kayaların bir sırttan
mağma olarak taşıp, sonra donarak, sırttan her taşmada biraz daha uzaklaşan okyanus tabanını
oluşturmasıdır (Şekil 28). Yerkürenin en dıştaki bölümünü oluşturan litosfer, içinde
bulunduğumuz jeolojik evrede, “levha” ya da “plaka” adı verilen oldukça durağan katı ve
görece sert birçok büyük kaya tabakasından oluşmaktadır. Bu levhalar, içinde bulundukları
bugünkü görüntüye, eski dev kıta Pangea’nın parçalanışından bu yana geçen 200 milyon yıl
süresince evrilerek ya da başka kelimelerle tektonik değişimlere uğrayarak günümüze
ulaşmışlardır. Bu gezinen levhaları iten düzeneğin enerjisi, Yerküre’nin iç kesimlerindeki
kayalarda bulunan radyoaktif elementlerin bozunumu sayesinde sürekli üretilen ısıdan
kaynaklanır. Günümüzde bilinen okyanus ve kıta kabukları levhaların üst bölümlerini
oluşturmaktadır. Bunlar, biri okyanusal, yedi büyük kıtasal ve yedi de küçük kıtasal levhadan
oluşurlar. Pasifik Levhası tek okyanusal levha olup; Avrasya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney
Amerika, Hint-Avustralya ve Antarktika levhaları kıtasal diğer büyük levhalardır. Bu büyük
levhaların arasında/yanında daha küçük olan levhalar ise şunlardır: Arabistan, Karayipler,
Cocos, Juan de Fuca, Filipin, Nazca ve Scotia’dır (Şekil 29). Her levha, 80-120 km arasında
derinliğe astonosfer’e kadar inmektedir. Bir levha, hemen altındaki daha yumuşak kaya
üzerinde komşu levhaya göre yer değiştirir. Levhanın komşu levhalara dokunması durumunda
kıyı bölgelerinde, büyük jeomorfolojik değişikliklere yol açan tektonik hareketler kayalar
üzerinde, gereken fiziksel ve kimyasal değişimlere neden olurlar. Bu levha kıyılarında,
Yerküre’nin jeolojik yapısı en çok levhalar arasındaki etkileşme kuvvetinden meydana gelen
yoğunluk farkından dolayı etkilenir ve dev boyutlu radikal jeolojik değişmelerin oluştuğu
yerler bu sahalardır. Özellikle bu kesimlerde oluşan tektonik hareketler sonucunda;
volkanizma ve depremler, orojenik ve epirojenik hareketler ve hatta devasa dağlar meydana
gelir (Bold 2008, s:184-185; Erinç 2012a s:205; Hoşgören 2007, s:26-27).
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Şekil 28 – Plaka tektoniğinin basitleştirilmiş bir modeli (Bishop 1999, s:29).

Şekil 29 – Litosfer üzerindeki büyük ve küçük levhalar (=plakalar) ile yıllık hızları ve
hareket yönleri (Dewey 1972’ye göre Şengör-Yılmaz 1983 ve Summerfield 1999’a göre
düzenlenerek).
Jeolojik kanıtlar göstermektedir ki, levha geometrisi durağan olmayıp özellikle, yavaş
değişim geçirmektedir. Okyanus ortası mağma sürekli diş macunu gibi dışarı çıkmakta ve sırt
boyunca yarık iki yana açıldıkça, yenisi yükselmektedir. Kendisine yeni yer edinmiş bu
kayalar, Yerküre yüzeyinin yeni tabanı olarak, sırtın her iki yanında yavaşça hareket eder. Bu
yolla, levhalar eklene eklene büyür ve gezegenin yüzeyinde sabit bir hızla dev taşıyıcı bantlar
gibi yılda birkaç santimetreden on santime kadar hızla ilerlerken, sırtlardan uzaklaştıkça soğur
ve yaşlanırlar. Bu nedenle, okyanus ortası sırtlar ve dorsaller yayılma kuşakları olarak
isimlendirilen diverjans sahalarıdır. Şekil 29-30-31’de gösterildiği gibi, bu sırt çizgilerinin
hiçbiri fayları olmayan doğru çizgi görünümünde değildir. Çünkü aralıklarla kesintiye
uğramışlardır. Bu testere dişi gibi çıkıntılar, iki yerkabuğu bloğu arasında özel bir tür yanal
yönde yatay kaymayla aynı sırada meydana gelirler. Her iki uçta, sırt boyunca yeni okyanus
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tabanının ortaya çıkmasıyla kayma değişime uğrar ve birbirine göre yanal yönde hareket eden
transform faylar oluşur. Tamamı bu türlü harekete dayalı kayma mekanizmalarına sahip, bu
faylar boyunca depremler meydana gelir. Gerçekten de, deprem oluşumuna ilişkin tektonik
deformasyonlarda levha ölçeğinde transform faylar büyük rol oynarlar ve şekil değişikliğe
sebebiyet verirler. Eğer litosferi oluşturan levhalar sürekli olarak yenileniyorlarsa, eskilerine
ne olmaktadır? Yerküre uzun jeolojik zaman aralıkları boyunca aynı büyüklükte kaldığına
göre; hareketli levhaların büyük bölümleri de bir yerde soğurulmalıdırlar. Levhaların
gömüldüğü yerler, ilerleyen kıtalar ve ada yaylarıyla bağlantılı okyanus hendekleridir.
Dalma-batma kuşağı adı verilen bu konverjans sahalarını oluşturan bölgelerde kayaların üst
katları Yerküre’nin iç kesimlerine dalar. Daha büyük derinliklerde ısı ve basınç artar ve batan
litosfer, derin kesimlerdeki kayalara karışıp soğuruluncaya kadar, yavaş yavaş bu süreç devam
ederek sürer ve neotektonik hareketlerin de sürmesine yardımcı olur. Günümüzde Afrika’yı,
Antarktika’yı, Kuzey ve Güney Amerika’yı oluşturan levhalar büyürken; Büyük Okyanus
levhası küçülmektedir (Bold 2008, s:185-188).

7.3. Dünya’da Neotektonik Hareketlerin Kuaterner’deki Etkileri
Neotektonik hareketlerin etkinliğini özellikle plaka (=levha) sınırları boyunca
Miosen’den beri devam etmesinin yanında, Kuaterner’de de görmek mümkündür. Bunlara
okyanus ortası sırtlar boyunca oluşan denizaltı volkanizması ve deprem etkinliği; dalmabatma zonları boyunca gelişen depremler ve sonrasında oluşan tsunamiler, hatta yeni
volkanların ortaya çıkışı, orojenik dağların oluşumu; transform faylar boyunca gelişen akarsu
ötelenmeleri, sıcak ve soğuk fay kaynaklarının ortaya çıkışı, pul-apart (çek-ayır) havzaların
oluşumu ve gelişimi, bu havzalara alüvyonların birikerek dolmasıyla alüvyal dolgulu çöküntü
ovalarının meydana gelişi ya da yine bu çanaklara suların dolmasıyla meydana gelen tektonik
göller gibi birçok neotektonik hareket sonucu oluşan jeomorfolojik genç şekiller ya da
hareketler örnek olarak verilebilir. Bunlara aşağıda birkaç tipik örnek verilmiştir:
Atlas Okyanusu Sırtı boyunca denizaltı volkanizması sonucu yeni denizaltı volkan
dağları meydana gelirken; bu okyanusun kuzeyindeki İzlanda Adasında yaklaşık kuzey-güney
hattı boyunca geçen diverjans sahası boyunca yeni depremler ve volkanik faaliyetler sahada
etkilidir. Hatta bunlardan biri olan Eyyafyallajokul volkanının Mart 2010’da bir hafta
püskürmesi sonucu çıkardığı cüruf ve küller, Avrupa’yı etkilemesiyle uçak seferlerinin
aksamasına ya da iptal edilmesine ve milyonlarca dolarlık kayba neden olmuştur (Şekil 3031-32)(Foto 33-34).
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Şekil 30 - Dünya okyanus tabanları ve plakalar ile diverjans ve konverjans sınırları
haritası (Haritada Atlas Okyanusu okyanus ortası sırt kuzeyinde İzlanda Adası görülmektedir.
(NG-1982’den)(www.platetectonics.com).

Şekil 31 ve 32 – Orta Atlantik Sırtı (National Geographic,1968)(solda); İzlanda
Adasında karşılaşan Kuzey Amerika ve Avrasya plakalarının her yıl adayı doğuya 2 cm ve
batıya 3 cm hareket ettirmelerinin sonucunda okyanus ortası sırtın karadaki görünümü
sonucunda oluşan volkanik aktivite ve volkanlar (sağda)(news.bbc.co.uk).
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Foto 33 – İzlanda ve Orta Atlantik Sırtı’nın açılışı ve oluşan
riftleşme(http://www.nhsn.ncl.ac.uk/activities-courses.php?year=2014).

Foto 34 – İzlanda’daki Eyyafyallajokul volkanının Mart 2010
püskürmesi(http://blogveb.blogspot.com.tr/2010/04/eyjafjallajokull-yanardag-patlama.html).
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İzlanda ya da Atlas Okyanusu Sırtı diverjans sahasına yani levha açılım sahasına
karşılık; Dalma-batma Kuşaklarındaki konverjans sahalarında yani levhaların birbirine
bindirme sahalarında bazen kafa kafaya iki plakaların kıta-kıta yanaşması/çarpışması (=kıtasal
plakanın kıtasal plakaya yanaşması/çarpması) ile Akdeniz Alpin Kuşağı (Şekil 33) ve
Himalayalarda olduğu dev sıradağlar oluşabilir, hatta günümüzde oluşumlarını sürdürerek,
aşınma süreçlerine rağmen, bu dağların yükseltisi artmaktadır (Şekil 34 c). O nedenle, şimdiki
Akdeniz’e karşılık gelen eski Tetis okyanusunun dibinde birikip bu çapışmayla yüzeye çıkan
ve bu sıradağları oluşturan denizel materyaller ve denizel fosilleri; gerek Himalayaların ve
gerekse Torosların (Şekil 34b) 2000-3000 m’lerinde özellikle tanıtıcı fosillerini bulmak
mümkündür (Foto 35). Aynı durumu kıtasal plaka ile okyanusal plakasına çarpışması güzel
bir örnek olaraksa, Güney Amerika kıtası batısındaki And Dağlarının oluşumu gösterilebilir
(Şekil 34 a).

Şekil 33 – İki kıtasal plaka olan Afrika ve Avrasya levhalarının birbirine yanaşarak
çarpışmasıyla arada Tetis Okyanusunun kapanıp Akdeniz’e dönüşmesi ve doğu-batı yönlü
Alp Dağlarını oluşturan Alpin Kuşağı oluşumu (www.eeescience.utoledo.edu).
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Şekil 34 – Plaka (=Levha) tektoniğine göre orojeneze yol açarak devasa dağların
oluşumu (Erinç 2012a, s:181’den renklendirilerek). A- Kıtasal ve okyanusal plakaların
birbirine yakınlaşması, B- Arada küçük bir plakanın bulunduğu bir alanda iki kıtasal plakanın
birbirine yakınlaşması, C- İki kıtasal plakanın birbirine yakınlaşması.

Foto 35 – Torosların 2200 m’lerinde Akdeniz faunasını temsil eden Miosen yaşlı
denizel kabuklulardan Venus gallina fosili ve kalıbı (Ahmet Ertek arşivi, 2010).
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Levha (=Plaka) Tektoniği kuramına göre; Yayılma Zonlarınıoluşturan diverjans
(açılma) sahaları ile Dalma-batma Zonlarını oluşturan konverjans (bindirme) sahalarının
yanısıra, bir de üçüncü şekil olarak birbirine göre yanal yönde hareket eden transform
fayları’nın bulunduğu sahalar bulunur. Bunlara; Kuzey Amerika kıtası batısındaki San
Andreas Fayı (Foto 36),Afganistan’daki Herat Fayı, Akdeniz doğusundaki Sina Yarımadası
doğusundan itibaren kuzeye uzanarak İsrail-Ürdün-Suriye hattından geçen Ölü Deniz Fayı,
ülkemizdeki Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı (Şekil 35), Güneydoğu Asya’daki
Büyük Sumatra Fayı, Güney Amerika’daki Atakama Fayı, Yeni Zelanda’nın Güney
Adasındaki Alp Fayı (Şekil 36 ve 37), Asya kıtasında yer alan Tibet Platosu’ndaki Altın
Dağı Fayı, Haiyuan Fayı, Kunlun Fayı, Xianshuihe Fayı, Çin’de Tanrı Dağları
güneyindeki Taklamakan Çölü’ndeki Piqiang Fayıgibi kilometrelerce uzunluktaki faylar,
Dünya’dan yanal atımlı faylara ve bunların oluşturdukları bölgelere örnekler oluştururlar.

Foto 36 – Pasifik ve K.Amerika plakalarının birbirine göre oluşturdukları yanal atımlı
San Andreas Fayı (Kaliforniya-ABD) (news.bbc.co.uk; Bishop,1999, s:28).
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Şekil 35 -Yanal atımlı faylara ülkemizden iki örnek (www.izmir.bel.tr): 1200 km
uzunluğunda bir zon içinde bulunan sağ yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve
600 km uzunluğundaki bir zonda yer alan sol yanal doğrultu atımlı Doğu Anadolu Fayı
(DAF).

Şekil 36 ve 37 - Yeni Zelanda’nın Güney Adasındaki 495 km uzunluğundaki sağ
yanal doğrultu atımlı Alp Fayı(Solda fayın lokasyonunun genel görünümü; sağda ise fayın
topografyadaki görünümü)(http://en.wikipedia.org/wiki/Alpine_Fault’den düzenlenerek).
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7.4. Türkiye’de Neotektonik Hareketlerin Kuaterner’deki Etkileri
Üst Miosen’de kıta yanaşması/çarpışmasına dayalı, Afrika ve Arabistan plakalarının
kuzeye doğru hareketi ile Avrasya plakası ile çarpışmış; Girit’teki Helen Yayı’nda görüldüğü
daha yoğun olan Afrika plakası Avrasya’nın altına dalarak ve burada Tetis Okyanusu
kapanarak Akdeniz ve aradaki Anadolu plakacığı da sıkışarak önce yüzeye sonrasında Bitlis
bindirme kuşağında Güneydoğu Toroslar ve ülkemizin kuzey ve güneyindeki Kuzey Anadolu
Dağları ve Toroslar son şeklini almışlar ve Anadolu’da tekrar karalaşma süreci başlamıştır
(Şekil 38). Dolayısıyla bu çarpışma sonucu Türkiye’nin doğusu bir kapanma rejimine
girmiştir. Anadolu’nun ortasında yaklaşık 1000 m’lerde batıya doğru uzanan bir ova rejimi
başlamıştır. Batısı ise, gerilme ve dolayısıyla açılma rejimine dayalı doğu-batı yönlü kırılarak
horst-graben sistemlerinin gelişmesine sürecine girmiştir. Bu dönemde iki büyük rift sistemi
oluşmuştur. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) sistemleri boyunca
ülkenin Anadolu kesimi batı-güneybatıya doğru her yıl ortalama 2 cm kaçışını sürdürürken;
Kuzey Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgemize karşılık gelen kesim de her yıl
ortalama 0,5 cm doğuya doğru kaçışını sürdürmüştür (Şengör 1980; Erinç 2012a).

Şekil 38- Anadolu plakacığı üzerindeki aktif faylar ve çevresindeki ana levhalarla
ilişkisi (Tuncay Taymaz, ATLAS Dergisi_Aralık 2011’den).

7.4.1. Türkiye’nin Neotektonik Bölgeleri
Türkiye doğudan batıya doğru birtakım neotektonik bölgelere ayrılmaktadır (Şekil 39).
Bu konudaki ilk bilgileri Şengör (1980) vermektedir. Türkiye’yi neotektonik bölgeler
açısından 4 bölgeye ayrılmaktadır (Şaroğlu et al, 1992):
1. Doğu Anadolu Sıkışma (Kapanma) Bölgesi
2. Kuzey Türkiye Bölgesi
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3. Orta Anadolu Ova Bölgesi
4. Batı Anadolu Gerilme (Açılma) Bölgesi
Şaroğlu ekibine göre (1992); bu bölgeler kendine has yapıları ile temsil edilirler.
Bunlar doğrultu atımlı faylar, bindirmeler, kıvrımlar ve grabenler gibi özellikle kendilerine
mahsus özellikleri olan yapılardır. Bu 4 bölgeden ikisi Doğu ve Batı Anadolu’dakilerdir.
Halen tektonik bakımdan kuvvetle aktif bölgeleri meydana getirirlerken, Kuzey Anadolu
Bölgesi ile Orta Anadolu Ova bölgesi gerek sismik gerekse tektonik bakımdan daha az
aktivite gösterirler. Orta Anadolu Ova Bölgesi genç çökellerle örtülü olduğundan kısmen
mevcut olan tektonik yapıları daha derine gömülmüştür. Aktif bölgelerde veriler,
topografyada açıkça izlenebilir, diğer ikisinde ise henüz tam olarak açığa kavuşmamıştır.

Şekil 39 – Türkiye’nin Neotektonik Bölgeleri Haritası (Şaroğlu et al., 1992).

7.4.2. Türkiye’deki Neotektonik Yapılar
Jeolojik manada ülkemizin aktif fay zonlarını (Şekil 40) oluşturan sahalarıdır. Bu
nedenle özellikle aktif tektonik ve depremsellik açısından önem taşıyan alanlarıdırlar. Bu
neotektonik yapılar (http://www.yerbilimleri.com/turkiyenin-neotektonigi/):
1. Güneydoğu Anadolu Bindirmesi (çift bindirme)
2. Doğu Anadolu Fayı (DAF)
3. Kuzey Anadolu Fayı (KAF)(Foto 37)
4. Kuzeydoğu Anadolu Fayı
5. Batı Anadolu Grabenleri
6. Güneydoğu Anadolu Kıvrımları
7. Ecemiş Fayı (Eosen yaşlı)
8. Tuz Gölü Fayı
9. Isparta Büklümü
10. Doğu Anadolu’daki Doğrultu Atımlı Fayı (Kağızman, Tutak, Çaldıran, Süphan,
Malazgirt)
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11. Doğu ve Orta Anadolu’da ki Dağ Arası Havzalar
12. Pull-Apart (Çek-Ayır) Havzalar (Erzincan, Bursa, İznik, Hazar havzaları vb)
13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Açılma Çatlakları

Şekil 40 – Türkiye Diri Fay Haritası (Şaroğlu vd., MTA 1993).

Foto 37 – 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde KAF üzerindeki AdapazarıArifiye’de tren raylarının yaklaşık 3 m sağ yanal oynaması (Gazetelerden, 1999).
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7.4.3. Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik
Türkiye’deki genç tektonik hareketleri, Miosen’den önceki dönemlere uzatanlar;
halihazırdaki tektonik hareketler gibi tanımlamalar yapanlar olmuşsa da NEOTEKTONİK:
Yaşı ne kadar eski olursa olsun, eğer bu hareketin yol açtığı olay, dolayısıyla şekil,
gençliğini bugüne kadar koruyabilmişse ve topografya üzerinde halen belirgin bir
durumda bulunuyorsa, bu genç tektoniktir. Buna tanıma dayalı olarak, ülkemizde farklı
topograflardaki ya da Türkiye Jeomorfolojisinde neotektoniğin, yani genç tektoniğin izleri şu
şekilde ortaya çıkmaktadır (Ardos, 1979):
1-Kıyısı bulunan denizlerimizin şelf ve şev sahalarında sayısız denizaltı vadisi ve
kanyonu oluşmuştur (Karadeniz ve Akdeniz’de).
2-Peneplenler ve aşınım yüzeyleri deforme olmuşlar ve yer yer çarpılmışlardır
(Kocaeli [Ertek, 1995] ve Safranbolu platolarında).
3-Yükselmelerle bir takım dağlar (horst’lar) ve alçalmalarla ilgili bir takım ovalar
(alüvyal dolgulu çöküntü ovaları) oluşmuştur (Ege Bölgesi horst-grabenlerinde).
4-Yükselmelerle ilgili karstlaşmalar ve buzullaşmalar ortaya çıkmıştır (Toroslarda).
5-Genç tektonik; kıyı, göl ve akarsu taraçalarının oluşumlarına ve bu taraça
yüzeylerinin ve depolarının deformasyonunu neden olmuştur (Karamürsel ve İznik’te).
6-Aynı hareketler, sürempozisyon ve antesedans olaylarının oluşumlarına yol açmıştır.
7-Bu hareketler, deniz ve göl kıyılarımızda yalıtaşlarının; denizlerimizin kıyısında ise
kokolitlerin, eolinitlerin ve rizolitlerin oluşumunu sağlamıştır (Çeşme, İznik, Alanya,
Karadeniz).
8-Bu hareketler genç volkanizmanın oluşumuna neden olmuştur (Kula [Erinç 1970],
Ceyhan-Hassa [Bilgin, 1965]ve Diyarbakır-Ovabağ’da[Canpolat, 2005]).
9-Yine bu hareketler, travertenler ile soğuk ve sıcaksu kaynaklarının ortaya çıkmasına
sebebiyet vermiştir (Denizli-Pamukkale, Bursa-Çekirge, Van-Muradiye travertenleri).
10-Epirojenik yükselmelerle akarsu taraçalarının
çarpılmalarına yol açmışlarıdır (Ermenek Çayı taraçaları).

oluşumuna

ve

sonradan

11-Pek çok değişik kökenli boğaz bu hareketler sonunda ortaya çıkmıştır (Erzincan’da
Kemah ve Sansa boğazları).
12-Yükselmelerle, dolayısıyla kaide seviyesinde meydana gelen değişikliklerle farklı
aşınım meydana gelmiş; az dirençli kısımlar aşınmış, dirençli kısımlar ise yüksekte kalmış ve
akarsu boyu ovaları ya da farklı aşınım ovaları gibi bir takım relief şekilleri oluşmuştur.
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13-Kaide seviyesinin değişmesi, özellikle Akdeniz ikliminin egemen olduğu
kesimlerde, içiçe gelişmiş glasilerin oluşumuna yol açmıştır (Mersin-Ovacık glasileri).

7.5. Depremler
Plaka (=Levha) tektoniği görüşüne göre; Dünya’daki levha sınırları en fazla depreme
uğrayan bölgelerdir. Gerek dalma-batma zonları, gerekse transform faylar ve yayılma sahaları
deprem aktivitesinin ve dolayısıyla volkanik faaliyetin çokça görüldüğü mekanlardır.
Dünyada her yıl ortalama 1 ve bazı yıllar 2-3 tane 8 ve daha fazla büyüklükte deprem
meydana gelirken; sismogramların kaydetmesinin yanısıra insanın da hissedebildiği 4-4.9
büyüklüğünde 6200 deprem ve de sadece aletlerin kaydedebildiği 2-2.9 büyüklüğünde hergün
1000 deprem ve 1-1.9 büyüklüğünde ise hergün 8000 deprem oluşmaktadır. Bu veriler,
Dünyanın ne kadar hareketli ve canlı bir karakter taşıdığını, dolayısıyla oluşan neotektonik
hareketlerden sadece biri olan depremler aracılığıyla can ve mal kayıplarının yanısıra; ortaya
genç jeomorfolojik şekillerin çeşitliliğini de burada söylemek gerekir.

7.5.1. Dünyadaki Son Yüzyılın En Şiddetli Depremleri
Yüzyılın başından beri meydana gelen şiddetli depremler, büyüklüklerine göre
şöyledir:
(http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=104259
0&Date=11.03.2011&CategoryID=81):
1-1960: ŞİLİ - Şili'de okyanus açığında deniz içinde meydana gelen 9,5
büyüklüğündekideprem; dünyada aletsel kayıtlara geçen en büyük depremdir ve 5.700 kişi
hayatını kaybetti. Depremin ardından oluşan tsunami, Pasifik kıyısındaki ülkelerini de tehdit
etti ve Hawaii'de 61, Japonya'da 130 kişinin ölümüne yol açtı.
2-1964: ALASKA - Prens William Boğazı yakınlarındaki 9,2 büyüklüğündeki deprem
ve ardından gelen tsunami yüzden fazla kişinin ölümüne yol açtı.
3-2004: GÜNEYDOĞU ASYA - Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası açıklarında 9,1
büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami 10 kadar komşu ülkeyi etkiledi, 270 bin
kadar insan öldü ya da kayboldu.
4-1952: SSCB - Kamçatka Yarımadasında 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve
sonrasındaki tsunami Şili ve Peru'yu da etkiledi. Deprem 2300 kişinin ölümüne yol açtı.
5-2011: JAPONYA - Tokyo’nun 168 km kuzeydoğusunda deniz içinde 8.9
büyüklüğünde deprem geldi ve ülkenin kuzeyindeki Miyagi kentinde deprem sonrasında 3 m
yüksekliğindeki tsunami oluştu.
6-1906: EKVADOR - Kolombiya ve Ekvador kıyıları açıklarında 8,8 büyüklüğündeki
depremin ardından oluşan tsunami 1000 kadar kişinin ölümüne yol açtı.
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7-1965: ALASKA - 8,7 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami
Aleoutiennes Adalarını etkiledi.
8-2005: ENDONEZYA - Sumatra açıklarındaki Nias adası yakınlarında 8,6
büyüklüğündeki depremde 900 kişi öldü, 6 bin kişi yaralandı.
9-1957: ALASKA - Andreanof Adalarını vuran 8,6 büyüklüğündeki deprem önemli
bir tsunami faciasına yol açtı. (Ajanslar-ntvmsnbc’den).
Yukarıdaki verileri dayalı, Dünyadaki depremlerle, bir deprem ülkesi olan
Türkiye’deki depremleri bir kıyaslama yapmak bakımından Türkiye’de kayda dayalı en
büyük deprem, 27 Aralık 1939’da 8 büyüklüğünde gerçekleşen Erzincan Depremi’dir.
Ülkemizde yaşanan depremlerin büyük çoğunluğu KAF ve DAF zonları ve Batı graben
sahaları içindeki aktif tektonik ya da genç tektonik sahalarda oluştuğunu görmek mümkündür
(Şekil 41 ve 42).

Şekil 41 – Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (İmar ve İskan Bakanlığı, 1996).
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Şekil 42 - Son yüzyılda Türkiye’deki deprem etkinliği.
(http://fanack.com/en/countries/turkey/basic-facts/geography-and-climate/earthquakes/).
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
2) Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?

179

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; yedinci konudaki Kuaterner Coğrafyası dersinde, Neotektonik
Hareketler: Kuaterner’deki Etkileri ve Depremler konusu işlenmiştir. Önce konu içinde geçen
coğrafi terimlerden; özellikle tektonik, paleotektonik ve neotektonik terimleri tanımlanmıştır.
Ardından plaka tektoniği görüşü, Dünya’daki plakalar ve hareketleri üzerinde detaylıca
durulmuştur. Konu biraz daha detaylandırılarak; Dünya’da ve Türkiye’de neotektonik
hareketlerin etkileri dersimiz gereği özellikle Kuaterner’deki etkileri ele alınmıştır. Son
olarak, depremler konusu neotektonikle ilişkilendirilerek, Dünya ve Türkiye örnekleri ile
konu tamamlanmıştır. Konu, yine çeşitli tablo, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek
zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

180

Bölüm Soruları
1)
Aşağıda verilen Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına bakıldığında Karaman ili
genelde neden V.Derece ve en az depremselliğin olduğu bir sahadır?

a)

Zengin yeraltı sularına sahip olması,

b)

Denize kıyısı olmaması,

c)

Karst topografyasının gelişmiş olması

d)

Aktif faylardan uzak olması

e)

Yarıkurak bir saha olması

2)

Aşağıdakilerden hangisi Dünyadaki küçük levhalardan birisidir?

a)

Avrasya

b)

Afrika

c)

Arabistan

d)

Güney Amerika

e)

Antarktika
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3)

Aşağıdakilerden hangisi Dünyadaki büyük levhalardan birisidir?

a)

Filipin

b)

Juan de Fuca

c)

Cocos

d)

Nazca

e)

Hint-Avustralya

4)

Aşağıdaki büyük levhalardan hangisi okyanusal bir levhadır?

a)

Avrasya

b)

Pasifik

c)

Kuzey Amerika

d)

Güney Amerika

e)

Antarktika

5)

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’deki Genç Tektoniğin kanıtı olamaz?

a)
Kıyısı bulunan denizlerimizin şelf ve şev sahalarında sayısız denizaltı vadisi ve
kanyonu oluşması,
b)

Peneplenler ve aşınım yüzeylerinin deforme olması ve yer yer çarpılması,

c)
Yükselmelerle bir takım dağlar (horst’lar) ve alçalmalarla ilgili bir takım ovalar
(alüvyal dolgulu çöküntü ovaları) oluşması,
d)
Kıyı, göl ve akarsu taraçalarının oluşuması ve bu taraça yüzeylerinin ve
depolarının deformasyona uğrayıp, çarpılması,
e)

6)
birisidir?
a)

Yer yer eoliyen şekillerinin oluşması

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’deki Genç Tektoniğin kanıtlarından

Bazı sahalarda, aşınım artığı monadnok’ların oluşması,
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b)

Deniz ve göl kıyılarımızda yalıtaşlarınınoluşması ve bunların deformasyonu,

c)

Yer yer dom yapıların gelişmesi,

d)

Kumtaşlarında tafonilerin gelişmesi,

e)

Granit topografyasında tor’ların oluşması

7)
Türkiye Neotektonik Yapıları; jeolojik manada ülkemizin aktif fay zonlarını
oluşturan sahalarıdır. Bu nedenle özellikle aktif tektonik ve depremsellik açısından önem
taşıyan alanlarıdırlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki Neotektonik Yapılardan birisi
olamaz?
a)

Doğu Anadolu Fayı (DAF) Zonu

b)

Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Zonu

c)

Kuzeydoğu Anadolu Fayı Zonu

d)

Ölü Deniz Fayı Zonu

e)

Batı Anadolu Grabenleri

8)
sıralayınız.

Levhaların birbirine göre oluşan kaç çeşit hareketi vardır? İsimlerini

a)…………………………..
b)…………………………
c)……………………………
9)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Neotektonik Bölgelerinden birisi olmaz?

a)

Doğu Anadolu Sıkışma (Kapanma) Bölgesi

b)

Kuzey Türkiye Bölgesi

c)

Bitlis Kenet Kuşağı

d)

Orta Anadolu Ova Bölgesi

e)

Batı Anadolu Gerilme (Açılma) Bölgesi

10)
“Miyosen öncesindeki aktivitesini tamamlamış tektonik faaliyete Paleotektonik
denir. Bu dönemde meydana gelen şekillere ve yapılara da “Paleotektonik Yapılar” adı
verilir.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)
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Yanlış (

)

Cevaplar
1-

d) Aktif faylardan uzak olması,

2-

c) Arabistan

3-

e) Hint-Avustralya

4-

b) Pasifik

5-

e) Yer yer eoliyen şekillerinin oluşması

6-

Deniz ve göl kıyılarımızda yalıtaşlarının oluşması ve bunların deformasyonu,

7d) Ölü Deniz Fayı (Akdeniz doğusundaki Sina Yarımadası doğusundan itibaren
kuzeye uzanarakİsrail-Ürdün-Suriye hattından geçen faydır ve bu fay ülkemiz dışındadır.)
8-

a)konverjans, b) diverjans, c)transform

9-

c) Bitlis Kenet Kuşağı

10-

Doğru
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8. KUATERNER'DE VOLKANİZMA ve VOLKANİK ŞEKİLLER

185

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
8.1. Kuaterner’de Dünya’nın Genç Volkanizması
8.2. Kuaterner’de Türkiye’nin Genç Volkanizması

186

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner’de Dünya’daki genç ve aktif volkanlar nerelerde yer alır? Neden?
2-Ateş Çemberi neresidir?
3-Ateş Çemberi çevresinde neden volkanizma görülür?
4-Kuaterner’de Türkiye genç ve aktif volkanizması nerelerde görülür? Neden?
5-Kuaterner’de Türkiye genç volkanizmasının özelliklerini sıralayınız.
6-Kula’daki volkanizmanın nedenini açıklayın.
7-Leçe nedir? Açıklayınız.
8-Türkiye’de kaç yerde leçelik alan görülür? İsimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kuaterner'de Volkanizma ve
Volkanik Şekiller

Kuaterner’de Dünya’nın
Genç Volkanizmasını
anlamak ve kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner'de Volkanizma ve
Volkanik Şekiller

Kuaterner’de Türkiye’nin
Genç Volkanizmasını
anlamak ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Volkanizma



Aktif volkanlar



Çizgisel volkanizma



Çizgisel püskürme



Yüzeysel püskürme



Merkezi püskürme



Denizaltı püskürmesi



Buzulaltı püskürmesi



Leçe



Leçelik alan
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Giriş
Yeryüzünün şekillenmesi üzerine derin etkiler yapan kırılmalar, kıvrılmalar, depremler
gibi, iç etkenlerden birisi de volkanizmadır. Ancak volkanizmayı ele alırken; jeomorfolojide
yerleşmiş bir terim olan volkan topografyasını dikkatlice incelemek gerekir. Çünkü volkan
topografyası; volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen şekiller ve ikincisi ise bunların
aşınımı sonucunda meydana gelen parçalanma şekilleri olmak üzere iki gruba ayrılır. O
nedenle, bir önceki Neotektonik konusunda da kısmen üzerinde durulduğu gibi, jeomorfolojik
şeklin yaşı ne olursa olsun tazeliğini yani gençliğini halen koruyor mu? Yoksa eski bir volkan
konisidir de, aşınarak ancak volkanın iskeleti mi günümüzde görülüyordur? Bu amaçlarla,
volkanizmanın tanımını şöyle yapabiliriz: Mağmanın yeryüzüne doğru yükselmesi şeklinde
gelişen sürece, yani olaya geniş manada volkanizma denilir. Mağmanın yukarıya doğru
hareketi, dolayısıyla volkanizma; Plaka Tektoniği kuramına göre, özellikle plakaların
birbirinden uzaklaşma sahalarına karşılık gelen konverjans sahaları denilen Atlas
Okyanusu’ndaki gibi okyanus ortası sırtlarda ve dorsallerde ya da plakaların birbirine
yanaştığı, yoğunluk farkından dolayı yoğun olanın diğerinin altına daldığı dalma-batma
zonlarında meydana gelir. Zaten Dünya’da bu volkanik sahaların yayılışı, plaka sınırlarına
karşılık gelen deprem sahalarıyla da örtüşürler (Şekil 43-44-45-46). Mağmanın yukarı doğru
yeyüzüne doğru hareketi sırasında erişebildiği seviyeye göre volkanizma ikiye ayrılır. Bunlar;
derinlik volkanizması ve yüzey volkanizmasıdır. Derinlik volkanizmasında mağma yeryüzüne
kadar ulaşamaz; yeryüzünde belli bir derinilkte durur ve orada batolit, lakolit, dayk gibi büyük
ve küçük mağma kütleleri ve cepleri halinde katılaşır ve kalır. Ancak üzerindeki yüzeyin
şiddetli aşınmasıyla ortaya çıkabilirler. Mağmanın yerkabuğunu, özellikle litosferi geçerek
yeryüzüne ulaşması olayına yüzey volkanizması denir. Bu terim aynı zamanda dar anlamda
volkanizmaya karşılık gelir. Bu şekilde yeryüzene çıkan maddeler sıvı, katı veya gaz halinde
olup, bu materyallerin çıktıkları yere volkan, bunların çıkışlarına ise püskürme denilir.
Tarihsel devirler boyunca volkanik maddeler çıkarmış veya çıkartmakta olan volkanlar aktif
volkanlar (=faal volkanlar veya etkin volkanlar) sayılır. Buna karşılık, tarihi devirler olarak
bilinen devirlerden beri faaliyette bulunmayan volkanlara sönmüş volkanlar denir (Erinç
2012a; Hoşgören 2007, Ardel 1971).
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Şekil 43 – Yerkürenin kesitine bakıldığında; diverjans (açılma; yayılma) ve konverjans
(dalma-batma) zonlarında mağma yoluyla km’lece aşağıdan ergiyen kayaların tekrar tekrar
yüzeye volkanik faaliyetler olarak yeryüzüne çıkış döngüsü
(http://endtimesrevelations.wordpress.com).

Şekil 44 – Plakaların açılma ve bindirme sınırlarında oluşan volkanizma
(www.bigideasroots.files.wordpress.com).
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Şekil 45 - Plaka sınırları ile deprem episantrları arasındaki yakın ilişki (1963-1998)
(http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/seismic/).

Şekil 46 – Yerküre üzerindeki plaka sınırlarında ve özellikle Ateş Çemberi’nde (Ring of Fire)
gelişen aktif volkanlar (USGS_1997)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_volcanoes#mediaviewer/File:Map_plate_tectonics_wor
ld.gif).
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16.000 insanın ölümüyle sonuçlanan İlkçağda MS 79’daki püskürmelerinden sonra
zaman zaman suskunluğunu sürdüren İtalya’daki Vezüv Volkanı (Foto 38), M.S.79-1994
yılları arasında 30 kez aktiviteye geçmiş, 1631’de yine şiddetle faaliyete geçmiş ve son
püskürmesini de 1944’de yapmıştır. Halen de çıkardığı volkanik gazlarla aktif halde olduğunu
gösterir. 1280 m yüksekliğindeki ve 15-16 km çapında bir kratere sahip bu volkanik dağdan
alınan kayaç örneklerinden yapılan K-Ar ve Ar-Ar (potasyum-argon ve argon-argon)
tarihlendirmelerine göre; dağ 25.000 yıl önce şekillenmeye başlamıştır ve ilk volkanik
aktivitesinin yani püskürmelerinin ise; 400.000 yıl öncelere dayandığı söylenebilir (Erinç
2012a s:206-207; Guest et al. 2003). Dolayısıyla Afrika ve Avrasya plakalarının kafa kafaya
yanaşma/çarpışma sınırında sadece Vezüv değil, Etna, Lipari, Stromboli gibi İtalya ve
çevresindeki birçok aktif volkanın varlığından bahsedilebilir ve bunların Kuaterner
volkanizması sonucunda şekillendikleri açıktır. Hatta bu gaye ile, Tetis Okyanusu’nun
gittikçe kapanarak, Akdeniz’e; onun da zaman içinde, aynı Hazar Denizi gibi, Akdeniz
Gölü’ne dönüşeceğini düşünmek yanlış olmaz.
Birçok volkanik dağımız bulunmasına rağmen; günümüzde Türkiye’de zaman zaman
da olsa lav çıkarıp, püsküren hiçbir volkan yoktur. Böyle olmasına karşın; sönmüş oldukları
sanılan veya B.Ağrı, Tendürek, Nemrut gibi bazı dönemler volkanik gazlar çıkaran birçok
genç volkanik dağ ülkemizde bulunmaktadır. Bunlar arasında Van Gölü batısındaki
püskürmeleriyle Van Gölü’nü Muş Ovasından ayırarak Dünya’nın en büyük sodalı gölü
haline ve kapalı bir havzaya çeviren Nemrut Volkanı, ülkemizde aktivitesini en geç ara
vermiş olan volkan olarak bilinir. Nemrut, M.S. 1441 ve 1444’de en son püskürmüş olduğu,
Haissmavoruk adlı eserde geçer. Aslında Nemrut’un tamamen sönmüş olduğu söylenemez.
Çünkü Nemrut Kalderasının içinde (Foto 39) 4 gölden birinin sıcak sulu olduğu “Ilıg Göl”
ismiyle anıldığı ve bu gölün civarından sıcak gazların halen çıkmakta olması, dağın daha çok
sakinlik devresinde bir volkan olarak düşünülmesini gerektirir. Kayseri’deki Erciyes ve
Hasandağ’ın daha yakın bir geçmişte faaliyette oldukları sanılmaktadır. Strabon’un
Geographika’sında Erciyes ile ilgili açıklamaları ve İç Anadolu’daki Neolitik yerleşmelerden
biri olan Çatalhöyük’te bulunan ve büyük olasılıkla Hasandağını betimleyen 7000 yıl
öncesine ait bir volkan resmi, bu volkanların aktiviteleri hakkında birer fikir vermektedir
(Erinç 2012a s:207).
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Foto 38 – İtalya’daki Vezüv volkanı ve krateri
(www.funny-pictures.picphotos.net).

Foto 39 – Van Gölü batısındaki Nemrut kalderası ve kaldera gölleri (www.bitlis.gov.tr).
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Foto 40 – Volkanizma başlangıcının 900.000 yıl öncesine tarihlendiği, birçok parazit
konisi olan ve en son M.Ö. 253’de püsküren, 3916 m yüksekliğindeki Erciyes volkanı
(http://www.vulkanfaszination.de/Erciyes_Dagi/erciyesdagi.htm).

Foto 41 – Konya-Çatalhöyük’te bulunan Hasandağı’nın püskürmesini ve kentin
planını gösteren 7000 yıl öncesine ait duvar resmi (archaeodisasters.blogspot.com).

8.1. Kuaterner’de Dünya’nın Genç Volkanizması
Dünya’da neotektonik dönemin başlamasıyla birlikte, yani Miosen’deki karalaşma
döneminden sonra, hemen hemen günümüzdeki şeklini olan Dünya üzerinde yaygın bir
volkanik aktivite, paleotektenik dönemde olduğu gibi, yine gelişimini sürdürmüştür. Şekil
45’deki Dünya Volkanlarının Yayılış Haritasına göz atıldığında; volkanların bilhassa “Ateş
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Çemberi (Ring of Fire)” adıyla bilinen Büyük Okyanus çevresinde yayıldıkları görülür. Bu
kuşaktaki volkanların oranı, % 65 ile Dünyada ilk sırayı alır. Esasını % 14’le Endonezya Yayı
içersindeki Sahalin-Japonya-Endonezya’yı da içine alan % 45’le Batı Pasifik (Foto 42); % 17
ile Doğu Pasifik ve % 3 ile Merkezi Pasifik olmak üzere Ateş Çemberi 3 kısma ayrılır. Gözle
görülmese de ikinci olarak, % 13 ile Atlas Okyanusu Orta Sırtı boyunca oluşan denizaltı
volkanizması kuşağıdır. Bunun kuzeydeki tezahürü İzlanda Adası ortasından geçen “Laki
Hattı” (Şekil 31) boyunca meydana gelmiş Laki, Hekla, Katla, Vatnajokul ve Eyyafyallajokul
(son ikisinde buzullaşma da görülür; jokul İzlanda dilinde buzul anlamına gelir; volkanik
püskürmeyle birlikte eriyen kar ve buz-buzullar çamur akıntısına dönüşür) gibi aktif
volkanlardır. Üçüncü sıradaki volkanların dağılış alanı % 7 ile Akdeniz sektörüdür. Afrika
gibi kıtaların merkezi kısmında yeralan volkanların yüzdesi % 14’tür. Beşinci ve son sıradaki
dünyadaki volkanların yayılış gösterdiği saha % 1 ile Hint Okyanusu’dur (Tablo 14)(Ardos,
1987).
Volkanlar, hemen hemen tektonik hatlara bağlı olarak meydana gelirler. Bu bakımdan
çoğunluğu belli bir çizgi boyunca çizgisel volkanizma özellikleri gösterseler de yeryüzünde 5
çeşit püskürme tipi bulunur:
1- Çizgisel püskürmeler: Tamamen kırık hatlarına bağlı olarak faylar boyunca
oluşmuş bulunan bu volkanizmaya fisür volkanizması ya da çizgisel volkanizma veya
linear volkanizma denir. Volkan konileri çoğu kez, fay hatlarının yönünü belirtecek şekilde,
onun üzerinde büyüklü-küçüklü sıralanırlar. Yukarıda da ifade edilen, İzlanda Adasındaki
kuzey-güney yönlü hat (Şekil 31) veya İndonezya adalar topluluğunun güneyindeki çizgisellik
boyunca meydana gelmiş Marapi, Karakatau, Marapi gibi volkanlar (Şekil 47), ülkemizden
Kırıkhan-Hassa arasında ortaya çıkan genç bazaltlar, Karapınar çevresindeki maar’lar bölgesi
bu tipe girerler.
2- Yüzeysel püskürmeler: Bunlara Kuaterner volkanizmasıyla ilgili olmayan eski
volkanizmanın eseridir. Daha çok eski kıtaların çekirdeklerini oluşturan masiflerdeki
(Kanada, Sibirya, Afrika’dakiler gibi) volkanitler bu tipe girerler.
3- Merkezi püskürmeler: Tek bir volkan konisinin üst kısmındaki krater ya da
kalderalardan volkanik maddelerin çıkarak üstsüte yığılmasıyla volkan konisi şeklinde
meydana gelen püskürme tipidir. Vezüv ve Etna (İtalya), Hawaii (Büyük Okyanus ortası),
Mayon (Filipinler)(Foto 43), Fuji Dağı (Japonya)(Foto 44), Paricutin (Meksika), Demavend
(İran), Ağrı Dağı bunlara örnek oluşturur.
4-Denizaltı püskürmeleri: Bazı volkanlar sığ veya derin denizlerin tabanlarında
faaliyet gösterirler. Genellikle sığ denizlerde, maddeler üstüste yığılarak yüzeye yükselir ve
böylece volkanik adalar oluşur. Bunlara Krakatoa volkanı (Java), Santorin volkanı (Ege
Denizi), Bogoslov volkanı (Aleut Adaları), Falcon volkanı (Pasifik-Tonga) örnek oluştururlar.
Bu tipe Atlantiğin kuzeyindeki İzlanda ve Jan Mayen adaları da ilave edilmelidir.
5- Buzulaltı püskürmeleri: Bazı volkanlar oluştuktan sonra, buz örtüleri ile
kaplanabilir ve sonrasında aktivite kazanan volkanın püskürmesiyle buzlar eriyebilir ya da
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iklim değişikliği ile buz örtüsü altında krateri tekrar meydana çıkabilir. Afrika’daki
Klimanjaro Volkanı son dönemin tipik örneğidir. Ayrıca Şili’deki Islagu volkanı, İzlanda’daki
Katla ve Grimsvötn; Antarktika’daki Erebus volkanları bu tipe girerler.

Foto 42 – Batı Pasifik’teki aktif volkanlardan biri olan Filipinlerin Luzon Adasındaki
en son 1991’de püsküren ve kül yağmuru felaketine yol açan Pinatubo Volkanı
(albertogarcia.ca).
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Tablo 14 – Dünya’daki aktif volkan bölgelerinde bulunan volkanların tablosu (Ardos 1987,
s:108-109)
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Şekil 47 – İndonezya’nın Sumatra Adası güneyinden geçen kırık hattı boyunca M.S.
1900’den beri aktivitesini sürdüren volkanların haritası (volcano.oregonstate.edu).

Foto 43 – Merkezi püskürmeli aktif volkanlardan biri olan Filipinlerdeki Mayon
Volkanı (www.hdwpapers.com).
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Foto 44 – Merkezi püskürmeli Japonya volkanlarından biri olan Fuji Yama’nın set
göllerinden
biri
olan
Motosu
Gölü’nden
görünüşü
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Motosu#mediaviewer/File:Lake_Motosu03.jpg).

8.2. Kuaterner’de Türkiye’nin Genç Volkanizması
Dünya’da olduğu gibi; Türkiye’de de neotektonik dönemin başlamasıyla birlikte
yaygın bir volkanik aktivite gelişim göstermiştir. Bu volkanizma Batı Anadolu’da Miosen
başında görülmüş, giderek Orta Anadolu’yu süpürüp, Doğu Anadolu’ya Miosen sonunda
ulaşmıştır. Volkanizma zaman içinde durumunu değiştirerek Kuaterner’de de varlığını
sürdürmüştür.Buna göre Türkiye’de Kuaterner volkanizmasının özellikleri şunlardır (Yılmaz,
1993):
1.

a)Kuaterner öncesi volkanizmada piroklastik materyal hakimdir.

b)Kuaterner’de ise, lâv akıntıları egemendir. Ancak bunlar, piroklastik materyaller
gibi geniş alanlara yayılabilmiş değildir. Sanıldığından çok daha geniş alanlarda görülmekle
birlikte birbirinden ayrı ve yerel çıkış alanları çevresinde biriktikleri söylenebilir. Kuaterner
volkanizması, Batı Anadolu’da Marmara Denizi’nden–Akdeniz’e kadar hemen her yerde
görülür. Yani kuzeyden-güneye kıyıya yakın alanlarda izlenebilmektedir. Doğuya doğru ise,
bazı kesintiler olmakta ve Orta Anadolu’ya Kütahya-Afyon boyunca ulaşılmaktadır. Orta
Anadolu’da Kayseri-Ankara-Konya üçgeni içinde geniş alanlar kaplamaktadırlar. Kuaterner
volkanizması; Doğu Anadolu’da da Ağrı-Nemrut-Süphan-Tendürek Dağları ve çevresinde
yaygındır. Kuaterner volkanizması etkinliğini tarih öncesi dönemlere kadar sürdürmüştür. Bu
en genç döneme ait çıkış merkezlerinin ülkemizdeki en iyi örnekleri Batı Anadolu’da KulaAdalayöresinde (Erinç, 1970)(Şekil 48)(Foto 45 ve 46), Güney Anadolu’da Ceyhan doğusu
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(Foto 47) ile Hassa (Adana) çevresinde (Bilgin 1959) ve Ovabağ (Diyarbakır) ve
çevresinde (Canpolat, 2005)(Foto 48) leçelik (Lav curuflarının üstüste yığılmasıyla meydana
gelmiş lav sahalarına Güney ve Güneydoğu Anadolu’da leçe ya da leçelik adı verilir.)
alanlarda, ayrıca İç Anadolu’da Erciyes, Hasandağ, Karadağ ve Karacadağ çevresinde,
Doğu Anadolu’da Nemrut ve Büyük Ağrı Dağı yörelerinde görülür.
2.
Kuaterner
koruyabilmiştir.

volkan

konileri

morfolojik

varlıklarını

günümüze

kadar

3.
Neotektonik dönem volkanizmasının Anadolu’da dikkati çeken bir özelliği
sıkışma tektonik rejimi içinde Miosen’de başlayıp varlığını değişen tektonik koşullar içinde
Kuaterner’de de sürdürmüş olmasıdır. Örneğin; volkanik aktivite Kuaterner’de gerilme
(açılma) sistemi içinde, Orta Anadolu’da kaçma, Doğu Anadolu’da sıkışma (kapanma)
rejimi içinde gelişme göstermiştir (Bakınız: Türkiye Neotektonik Bölgeleri Haritası Şekil
39). Ancak, değişen tektonik koşullardan etkilenmiş olarak volkanizmanın tabiatında da
belirgin bazı değişikliklerin geliştiği anlaşılmaktadır. Önceleri sıkışmaya bağlı olarak kısalıp
kalınlaşan kıtasal kabuktan önemli derecelerde jeokimyasal kirlenmeye uğrayarak yüzeye
ulaşan mağma, gerilme sistemi içinde kıta kabuğu normal kalınlığa dönerken bu özelliğini
giderek kaybetmiştir. Bu nedenle Doğu ve Batı Anadolu volkanizmalarının petrografik
tabiatlarında bazı belirgin farklılıklar görülmektedir.
4.
a) Batı Anadolu’da Kuaterner volkanizması hemen tümüyle bazik
kayaçlarla (bazaltlarla) temsil edilirken;
b) Doğu Anadolu’da nötr ve felsik kayaçlar da (andezit, ignimrit, tüfler ve
obsidyenlerle) bazik kayaçların yanısıra gelişme gösterebilmiştir. Kuaterner yaşlı bazik
volkanizmalar farklı çıkış yolları kullanmıştır. Bunların arasında merkezi çıkışlar kırık
düzlemlerine bağlı olarak daha yaygındır. Dolayısıyla volkanik ürünlerde çeşitlilik
sunarlar.
Türkiye’deki Genç Tektonik hareketlerin sebep olduğu gerilimler, yükselmeler ve
kırılmalarla ilgili olarak Kuaterner volkanizması meydana gelmiştir. Bu volkanik aktivitede
mağma cepleri yeryüzüne yakındır. Bu tip bölgeler genellikle eski volkanik bölgelere karşılık
gelir ve çoğu kez eski fayların oynamaları, bir de eski masiflerle Alpin zonların dokanak
alanlarında da hareketlerin aktif olması Türkiye’nin genç volkanizmasına sebep olmuştur
(Ardos, 1979).
Tüm bunlara dayanarak; Türkiye’de Kuaterner volkanizmasının saptandığı yerler
şöyle özetlenebilir (Ardos, 1992):
1Marmara Bölgesi: Enez-Çorlu arası, Çorlu-Banarlı arası (Pınarlı Köyü
çevreleri), Biga Yarımadasının bazı kısımları, Manyas Havzası.
2Ege Bölgesi: Kula-Adala arası, Elmadağ güneyi (Uşak), Söke çevresi,
Çandarlı-Dikili arası.
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3-

Kuzey Anadolu: Kızılcahamam çevreleri,Şebinkarahisar-Alucra arası.

4İç Anadolu Bölgesi: Erciyes çevresi, Karadağ (Karaman) batısı, Aladağ
çevresi, Biçer yöresi (Polatlı), Tuz Gölü doğusu, Nevşehir-Ürgüp arası, Karapınar çevresinde
Meke Dağı (Foto 49 ve 50) ve Acıgöl maarları, Konya-Ereğli, Ayaş çevresi, Afyonkarahisar
Bölgesi, Akdağ (Kayseri-Sivas).
5Güney Anadolu Bölgesi: Osmaniye-Yumurtalık arası, Hassa-Kırıkhan arası,
Isparta çevresi.
6Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Urfa-Mardin arası, Karacadağ
(Diyarbakır batısı), Şeytandağları’nın bazı kısımları (kuzeydoğu Tunceli), Erzincan, Nemrut
Dağının bazı kısımları, Siirt yöresi, Doğu Beyazıt, Iğdır Ovası güneyi, Pasinler çevresi,
Tunceli-Bingöl arası, Gölcük (Elazığ çevresi), Van Gölü bölgesinin bazı kısımları.
Sonuçta; Türkiye’deki Kuaterner volkanizması, oluşum şekli yönünden 5 gruba
ayrılabilir (Ardos, 1992):
1Orojen bölgeleri ile eski masiflerin kontakt (dokanak) kısımları (Örnek:
Karaman’daki Karadağ, Afyonkarahisar),
2Eski masiflerin kırıldıkları yerler (Örnek: Diyarbakır’daki Karacadağ, KulaAdala arası),
3Banarlı)

Sübsidans havzalarının kenar kısımları (Örnek: Enez-Çorlu ve Çorlu-

4Aktif faylar, özellikle Kuzey Anadolu Fayı boyunca (Örnek: ŞebinkarahisarAlucra arası, Erzincan Ovası kuzeyi) ve Doğu Anadolu Fayı boyunca (Hassa),
5Eski fayların tekrar oynadıkları yerler (Örnek: Iğdır Ovası güneyi,
Afyonkarahisar bölgesinin bazı kısımları).
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Şekil 48 – Kula-Adala arasındaki genç volkan topografyası (Erinç-1970’den).
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Foto 45 ve 46 – Kula ve çevresindeki genç bazaltik akışlardan oluşan Kuaterner
volkanizması, solda 200 m yüksekliğindeki yörede “Devlit” denilen volkan konilerinden biri
ve sağda lav akıntılarının ulaşabildiği son noktalardan biri (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz
2009).

Foto 47 - Ceyhan doğusunda Kuaterner püskürüklerinden oluşmuş geride Deli Halil volkan
konisi ve ön planda bazaltik cüruflardan meydana gelmiş leçelik alana kuzeye bakış (Ahmet
Ertek arşivi, Temmuz 2011).
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Foto 48 – Diyarbakır güneybatısında; ön plandaki Ovabağ leçeliğine, sağda bu genç
Kuaterner volkanizmasını oluşturan Sırt Tepe’ye ve gerideki bir diğer parazit koniye ve en
geride Karacadağ’a (1957 m) doğru doğudan batıya bakış (Ergin Canpolat, 2005, s:17).

Foto 49 ve 50 - Meke Dağı krateri ile Tuzla Gölü ve bunun içinde ikincil bir
patlamayla oluşmuş piroklastik konisi (solda; Cüneyt Oğuztüzün-www.resimlerleturkiye.com)
ve benzer oluşumla Oregon Krater Gölü ve içindeki Kertenkele Adası (sağda; tmactraveltales.blogspot.com).
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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3)

Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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3)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; sekizinci konudaki Kuaterner Coğrafyası dersinde, Kuaterner’de
Volkanizma ve Volkanik Şekiller konusu işlenmiştir. Konu iki ana alt başlıkta ele alınmıştır.
Bunlardan ilki, Kuaterner’de Dünya’nın Genç Volkanizması’dır. İkincisi ise, en azından
Dünya ile karşılaştırma yapmak bakımından, Kuaterner’de Türkiye’nin Genç
Volkanizmasıdır. Burada özellikle püskürme tipleri, volkanik kayaç tipleri, oluşum
mekanizmaları, Dünya ve Türkiye’deki yayılış sahaları nedenleriyle anlatılmıştır. Konu, yine
çeşitli tablo, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Volkanların geniş yayılış gösterdiği Ateş Çemberi (Ring of Fire) Dünyada
nerededir?
a)

Atlantik Ortası Sırtta

b)

Pasifik çevresinde

c)

Hint Okyanusu Sırtında

d)

Akdeniz Havzasında

e)

Alp-Himalaya Kıvrım Sisteminde

2- Türkiye’de görülen leçelik alanların isimleri nelerdir?
a)……………….
b)………………
c)………………
Dünyada volkanlar, hemen hemen tektonik hatlara bağlı olarak meydana gelirler. Bu
bakımdan çoğunluğu belli volkanizma özellikleri gösterseler de yeryüzünde 5 çeşit püskürme
tipi bulunur. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi bir volkanik püskürme tipi olamaz?
a)

Çizgisel püskürme

b)

Denizaltı püskürmesi

c)

Merkezi püskürme

d)

Çevresel püskürme

e)

Yüzeysel püskürme

4)

Ateş Çemberinde neden volkanizma görülür?

a)

Konverjans sahası olmasından

b)

Diverjans sahası olmasından

c)

Transform fayların bulunmasından

d)

Hiçbiri
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5- Atlas Okyanusu Orta Sırtında neden volkanizma görülür?
a)

Konverjans sahası olmasından

b)

Diverjans sahası olmasından

c)

Transform fayların bulunmasından

d)

Hiçbiri

5)
Dünya’da olduğu gibi; Türkiye’de de neotektonik dönemin başlamasıyla
birlikte yaygın bir volkanik aktivite gelişim göstermiştir. Bu volkanizma, Batı Anadolu’da
Miosen başında görülmüş, giderek Orta Anadolu’yu süpürüp, Doğu Anadolu’ya Miosen
sonunda ulaşmıştır. Volkanizma zaman içinde durumunu değiştirerek Kuaterner’de de
varlığını sürdürmüştür.
Sizce bu ifadenin tamamı doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7- Merkezi Pasifik Kuşağında bulunan aktif 3 volkanik adanın ismini yazınız.
a)
b)
c)
8-Ülkemizde Batı
aşağıdakilerden hangisidir?

Anadolu’da

a)

Kapanma sahası olması

b)

Açılma sahası olması

c)

Yanal fayların bulunması

d)

Normal fayların bulunması

e)

Şariyajların olması

görülen

Kula’daki

volkanizmanın

nedeni

9-Vezüv Volkanı, şiddetli püskürmelere sahne olmuş, M.S.79-1994 yılları arasında 30
kez aktiviteye geçmiş,son püskürmesini de 1944’de yapmıştır ve halen de çıkardığı volkanik
gazlarla aktif halde olduğunu gösterir. 1280 m yüksekliğindeki ve 15-16 km çapında bir
kratere sahip bu volkanik dağdan alınan kayaç örneklerinden yapılan K-Ar ve Ar-Ar
(potasyum-argon ve argon-argon) tarihlendirmelerine göre; dağ 25.000 yıl önce şekillenmeye
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başlamıştır ve ilk volkanik aktivitesinin, yani püskürmesi sizce aşağıdakilerden hangi tarihe
dayandırılabilir?
a)

200.000 yıl önce

b)

300.000 yıl önce

c)

400.000 yıl önce

d)

500.000 yıl önce

e)

600.000 yıl önce

10-Ülkemizde en son hangi volkan faaliyete geçmiştir?
a)

Erciyes

b)

B.Ağrı

c)

Hasandağ

d)

Süphan

e)

Nemrut

Cevaplar
1-

b) Pasifik çevresinde

2-

a)Hassa, b)Ceyhan, c)Ovabağ

3-

d) Çevresel püskürme

4-

a) Konverjans sahası olmasından

5-

b) Diverjans sahası olmasından

6-

Doğru

7-

a)Hawaii,

8-

b) Açılma sahası olması

9-

c)400.000 yıl önce

10-

e) Nemrut

b) Samoa, c) Galapagos
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9. KUATERNER'DE KARSTLAŞMA ve KARSTİK ŞEKİLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kuaterner’de Dünya’da Karstlaşma ve Karstik Şekilleri
9.1.1. Nemli tropiklerde karstlaşma
9.1.2. Kutup bölgelerinde karstlaşma
9.1.3. Periglasyal bölgelerde karstlaşma
9.1.4. Permafrostsuz karlı iklimlerde karstlaşma
9.1.5. Ilıman okyanusal iklimlerde karstlaşma
9.1.6. Kurak iklimlerde karstlaşma
9.1.7. Ilıman iklimlerde karstlaşma
9.2. Kuaterner’de Türkiye’de Karstlaşma ve Karstik Şekilleri
9.2.1. Kireçtaşı karstı
9.2.1.1. Toros karstik sahası
9.2.1.2. Kastamonu-Zonguldak karstik sahası
9.2.1.3. Obruk Platosu göl kalkerleri karstik sahası (Obruklar)
9.2.1.4. Kireçtaşlarından oluşan Türkiye’deki diğer karstik sahalar
9.2.2. Jips karstı (Sivas)
9.2.3. Tuz karstı (Çankırı)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Karstlaşmayı oluşturan süreçler nelerdir?
2-Kalanklı kıyı nelerde görülür? Neden?
3-Dalmaçya tipi kıyı nelerde görülür? Nedenini açıklayınız.
4-Nemli tropiklerde karstlama nasıl oluşur ve gelişir?
5-Kutup bölgelerinde karstlama nasıl oluşur ve gelişir?
6-Periglasyal sahalarda karstlama nasıl oluşur ve gelişir?
7-Permafrostsuz karlı iklimlerde karstlama nasıl oluşur ve gelişir?
8-Ilıman okyanusal iklimlerde karstlama nasıl oluşur ve gelişir?
9-Kurak Bölgelerde karstlaşmayı açıklayınız.
10-Ilıman iklim bölgelerinde karstlaşmayı açıklayınız.
11-Türkiye karstlaşmayı açıklayınız.
12-Türkiye’de bölgesel olarak karstlaşma genelde nerlerde yayılmıştır? Nedenleriyle
açıklayın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kuaterner'de Karstlaşma ve
Karstik Şekiller

Kuaterner’de Dünya’da
Karstlaşmayı ve Karstik
Şekilleri kavramak ve
öğrenmek.

Kuaterner'de Karstlaşma ve
Karstik Şekiller

Kuaterner’de Türkiye’de
Karstlaşmayı ve Karstik
Şekilleri kavramak ve
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Karstlaşma,



delikli karst,



kuleli karst,



Toros karstı,



jips karstı,



tuz karstı,



kalanklı kıyı,



Dalmaçya tipi kıyı,



obruk, göl kalkeri
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Giriş
Çözünmeye uygun kayaçların, yerüstü ve yeraltı suları tarafından eritilmesi sonucunda
gerçekleşen olaya karstlaşma; meydana gelen topoğrafya şekillerine de karstik şekiller
denilir. Flüvyal, glasyal, periglasyal, kıyı, volkan, kurak ve yarıkurak bölgelerin topografya
şekilleri gibi; karstik şekillerin oluşabilmesi için, karstlaşma bazı kurallara bağlıdır. Bu
karstik süreçler ve açıklamaları şöyle yapılabilir (Erinç 2012b; Hoşgören 2007; Ardos 1992;
Pekcan 1995; İnandık 1962; Şahinci 1991; Sweeting):
1-

Litoloji ve yapı

2-

Tektonik hareketler

3-

İklim

4-

Yükselti

5-

Zaman

Litoloji ve yapı: Karstlaşmanın gelişebilmesi için ilk şart; özellikle kireçtaşlarının
(CaCO3) ve kısmen de mermer ve kristalize kireçtaşı (masif/yoğun kireçtaşları CaCO3),
dolomit (MgCO3.CaCO3), jips (=alçıtaşı, CaSO4.H2O), kayatuzu (NaCl) ve tebeşir (safa yakın
kireçtaşı; CaCO3) gibi eriyebilen kayaçların öncelikle o sahada yer alması gerekir. Bunlardan
özellikle “Kireçtaşı karstı” dünyada oldukça yaygındır. Kireçtaşlarının yanısıra diğer suda
çözünebilen/eriyebilen kayaçlarda da karstlaşma gelişir. Mermer, kristalize kireçtaşı ve
dolomitlerde kireçtaşlarına göre karstlaşma geç oluşur ve daha geç aşınım süreçlerin geçilir.
Bunun yanısıra; jips, kayatuzu, tebeşir’de ise; kireçtaşlarına göre karstlaşma çabuk oluşur ve
aynı hızda çabuk aşınarak oluşan şekiller ortadan kalkarlar. Bunlar; kayacın sertlik derecesi ve
karstlaşmaya göre sundukları kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara bağlıdır. Bunun yanısıra
kireçtaşı karstında tabakaların yatay olması, 10-20 cm hatta 30 cm’e kadar kalın banklar
halinde tabakalaşmış olması, tabi ki kireçtaşlarının çatlaklı yapıya sahip olması ve yüzey
sularını yeraltına iletirken; çatlakları genişletmesi ve karstlaşmayı arttırması adına çatlaklı
yapı sunmaları gerekir. Bir de kayacın içindeki karbonat yani kireç oranının % 70-90’lerde
yüksek değerlerde olması, ancak kayacın tamamen saf karbonattan (örneğin tebeşir’den)
oluşmaması lazımdır. Bunun yanısıra soğuk suda çözünme daha hızlı olacağından ve CO2
yüzdesinin fazla olmasından; çözünme sürecinin hızla gerçekleşmesi için suların sıcak
olmaması ve içinde yabancı madde yüzdesinin yarıyı geçmemesi gerekir. Bir de stratigrafik
açıdan kireçtaşlarının başka kayaçlarla ardışıklı olarak tabakalaşmamış olması şarttır. Son iki
durum zaten; karstlaşmayı ya geciktirecek, ya da karstlaşmaya uygun kireçtaşı ya da karstik
kayaç bulunmasına rağmen karstlaşmanın meydana gelişini kısmen veya tamamen
engelleyecektir.
Tektonik hareketler: Tektonik kökenli oluklar ve karstik havzalar, hem karstlaşmanın
ilerlemesinde ve hem de bu depresyonların genişlemesi bakımından uygun koşullar
hazırlarlar. Özellikle, graben ve faylanmaların bulunduğu sahalarda bunlar net olarak görülür.
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Hırvatistan’daki Plitvice Kanyonunun (Foto 51) oluşumu sonrasında tabanındaki 16 farklı
seviyedeki basamak şeklindeki karstik kökenli traverten göllerinin gelişimi, ülkemizde Eğirdir
Gölü-Boğazova-Kovada oluğunun ve Beyşehir-Eynif-Gemboz-Üzümlü-Bademli hattının
kuzey-güney yönlü bir tektonik çizgisellik boyunca uzanan tektonik depresyonların oluşumu
karstlaşma-tektonik hareketler etkinliğinin ilişkisini net biçimde gösterirler. Bazen bu
çizgisellikler yeraltı drenajına da yön vermiş ve mağaraların ve yeraltı galerilerinin oluşum ve
gelişimlerine yardımcı olmuştur. İspanya’nın kuzeyindeki Alpin sistemin batıdaki başlangıcı
sayılan kuzey İspanya’da doğu-batı yönlü uzanan Kantabriya Dağlarındaki bir fay hattına
yerleşmiş 4 km uzunluğundaki içinden bir yeraltı deresinin de geçtiği Valperquero Mağarası
ve Alanya’nın 6 km kuzeydoğusundaki Dim Mağarası tektonik hatlara yerleşmiş mağaralara
örnek oluştururlar. Bunun nedeni, Pliyosen sonu ve Kuvaterner başlarında belirtilen
sahalarındaki Alpin Sistemindeki dağların yükselmesinin etkisiyle de karstik sahalardaki
yerüstü drenajının yeraltına intikal etmeye başlamış ve günümüzdeki yeraltı nehirleri,
yüzlerce metre derine inen mağaralar, tüneller (Foto 52) böylece oluşmuş olmasındadır.
İklim: Kireçtaşının erime sürecinin yanısıra karstlaşmada iklim unsurlarının rolü farklı
farklıdır. İklim; yağış süresi, yağış şiddeti, sıcaklık şartları gibi doğrudan doğruya etkileri
yanında, bitki örtüsünün özelliğini, bitkilerin yaşamsal faaliyetlerinin şiddetini ve toprak
şartlarını belirlemek yoluyla dolaylı bir şekilde karstlaşma üzerinde etkiler göstermektedirler.
Dolayısıyla farklı morfojenetik bölgelerde farklı karstik şekil topluluklarının oluşumu
gerçekleşmiş olacaktır. Ekvatoral bölgelerde ve kutuplarda karstlaşma azalırken; ılıman
kuşakta tüm şartlarınını elverişliliği ile karstlaşma daha fazla gelişebilecektir.

Foto 51 – Hırvatistan’daki Plitvice Ulusal Parkı Kanyonu ve traverten gölleri
(http://bl.com.ua/khorvatiya/#ad-image-1).
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Foto 52 – Hadim Yerköprüsü – Konya (Keskincolor).
Yükselti: Bazen yerel taban seviyesine dayalı karstlaşma daha derine inemeyecektir ve
yüzeyde sığ karst gelişirken; kireçtaşı bloklarının öncelikle kalın ve derin formasyon
kalınlıkları vermesi karstlaşmanın etkisinin yüzlerce metre derine inmesini sağlayarak derin
karst gelişebilir. Rathjens’in Alplerdeki çalışmalarına dayalı görüşüne katılan Erinç’e göre
(Erinç 2012b, s:111); Karstlaşma bakımında 3 yükselti kuşağı ayrılabilir: Bunlardanbirincisi
0-1700 m’ler arasındaki dolinler zonu; yani karstlaşmanın bütün koşullarının uygun olduğu
zondur. Çünkü permafrostsuz yani dondan yoksun karlı iklimin etkili olduğu bu kuşakta çok
gelişmiş bir yeraltı mağara şebekesi ve bunlara karşılık gelen yüzeyde de büyük dolinler
gelişir. İkinci yükselti kuşağı: 1700-2300 m’ler arasındaki periglasyal şartlar altında bulunan
lapyalar zonu ve üçüncü yükselti kuşağı olarak 2300 m’den sonra daimi kar sınırına kadar
uzanan en yüksekte gelişmiş kademedir. Burada konjelifraksiyon şiddetlidir. Bu nedenle
lapyalar oluşmakta ancak oluşmuş olanlar hızla aşındırılmaktdır. Bundan dolayı bu zona
karst aşınma zonu denilir.
Zaman: Gerek kıyıda, gerekse kıyı bölgesine uzak sahalarda olsun, karstlaşma
bakıöından en alt sınır, tabi ki, deniz seviyesidir. Ancak deniz seviyesi alçadığı zamn karst
taban seviyesi de onunla birlikte alçalabilir. Buna karşılık, deniz seviyesi tekrar yükseldiğinde
deniz tarafından işgal edilen sahalar; boğulmuş karst şekillerine, dolayısıyla kalanklara (Foto
53), deniz seviyesi altında mağaralara ya da denizaltı kaynaklarına dönüşebilir. Akdeniz’de
eski kanyonların deniz basması uğramış, en zengin kalanklara Güney Fransa’da MarsilyaCassis arasında ve Malta’nın başkentini kurulu olduğu Valetta kalanklarında görmek
mümkündür. Karstın oluşabilmesi için 3 şartın olması gerektiği yukarıda sıralanmıştı. Yoğun,
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saf ve ince tabakalardan oluşmuş kalın kalker depolarının varlığı karstın gelişim için ilk
şarttır. Fakat aynı derecede önemli iki şart daha vardır. Bunlardan ilki ılıman ve yeterli derece
nemli bir iklim, ikincisi ise karstın taban seviyesi ile kalker oluşumu arasındaki bu oluşumun
yeterli derecede derin bir şekilde yarılmasına imkan sağlayan bir seviye farkının olmasıdır.
Buna bir başka şartı da eklemek gerekir. O da karstlaşmanın ve karstik şekillerin daha
belirginleşebilmesi için gerekli zamanın geçmesi ve karstın gençlik, hatta olgunluk aşamasına
ulaşmasıdır. Bütün bunlara rağmen, Dünyada kireçtaşı yayılımı çok fazla olmasına rağmen;
tamamı sayılan bu şartların biri ya da daha fazlasının eksikliği veya noksanlığından dolayı
karstlaşma tam gelişemez. Bu durumdaki sahalara “yarı karst sahaları” ismi verilir. Bütün
karstlaşma şartlarının uygun olduğu sahalara da “tam karst sahaları” denilir. Bir de farklı
iklim tipleri ile karstlaşma arasındaki ilişkiler aynı olamayacağı gibi, hızları da aynı
olmayacaktır.

Foto 53 – Güney Fransa’da Marsilya-Cassis arasındaki kalanklardan biri
(http://lewebpedagogique.com/alaricenglishspeakers/files/2013/04/MARSEILLE_CA
L.jpg).
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9.1. Kuaterner’de Dünya’da Karstlaşma ve Karstik Şekilleri
Farklı iklim bölgelerinde aynı zamanda başlayan karstlaşmanın erişebileceği gelişim
aşamaları da birbirinden farklı olur. Buradan çıkarılcak bir sonuçla; farklı iklim bölgelerinde
saptanan örneğin, ılıman bölgelerdeki karst ile kurak bölgelerdeki karst, aynı gelişim
aşamasına ait görünen karst topografyaları ele alındığında, kesin süre bakımından aynı yaşta
değildirler. Aşağıda bu durumu da göz önüne alarak; farklı iklim bölgelerinin karstlaşma
bakımından gösterdikleri özellikler sunulmuştur (Erinç 2012b, s:104-110; Pekcan 1995;
İnandık1962)

9.1.1. Nemli Tropiklerde Karstlaşma
Yüksek sıcaklıklara bağlı olarak diffüzyon hızının artması sonucunda tropiklerde
büyük ölçüde kalker eritilir. Ancak, aynı zamanda, zemini terk eden sulardaki CO2’in yeni bir
denge oluşturmak için hızla havaya dönmesi sonucunda kireç çökelmeleri de çok olur. Bu
nedenle tropiklerde traverten oluşumuna çok rastlanır. Hemen bütün yıl boyunca yağışlı
sıcak ve gür bir bitki örtüsü ile kaplı olan örneğin Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Antiller
gibi tropikal sahalarda, ılıman bölgelerin aksine olarak karstlaşma, topografyada çukur
şekillerin (Delikli karst) yanısıra (Şekil 49), daha çok konik şekilli tepelerden (Kuleli karst)
oluşur (Şekil 50 ve 51). Araştırmalara göre; asıl kule şeklindeki tepeler, korrazyonla oluşmuş
karst kenar ovası üzerinde yer alırlar. Buna karşılık, daha gerideki platolarda kubbe şekilli
tepeler bulunur. Buna göre; kubbelerin korrazyon düzlüğünün gelişmesine paralel kulelere
dönüşürler. Konik karst topografyasında tepeler arasında çukurlar alanlar da yer alır. Bu
nedenle Dinar karstında genelde dolinler gibi karstik çukurlar ön planda iken; konik karstta
kubbe ve kuleler görünüm olarak ön plandadırlar (Foto 54 – 55 ve 56).

Foto 54 – Karstik çukurlardan oluşan karstlaşmanın bütün koşullarının gerçekleştiği
özgün şekillerinin Bosna-Hersek ve Hırvatistan’da görüldüğü Dinar karstı
(http://www.liegend.at/veranstaltungen/7-liegeradfahrertreffen-in-slowenien/).
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Şekil 49 – Delikli Karst’ın tipik örneğinin oluşturan Dinar Karstı’nın (Holokarst=Tam
Karst) oluşumu ve gelişimi (Strahler 1960’a göre Hoşgören 1998’den).
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Foto 55– Kuleli karst ve aradaki çukur depresyonlar (Çin)
(http://www.posterlounge.de/turmkarst-landschaft-am-wanfenglin-pr189357.html).

Şekil 50 ve 51 - Kuleli Karst’ın oluşumu ve gelişimi (solda); Karstlaşma esnasında
gelişmiş bir karst kulesinin aşınımı (sağda): a-Mağara girişi, b-Yarı mağara veya fosil
mağara, c-Sarkıt, d-Kireçtaşı çatlakları, e-Kuleler arasındaki karstik delikler, f-Karst kenar
ovası üzerinde aşınım artığı bir kireçtaşı tepesi (hum).
(http://www.geodz.com/deu/d/Kegelkarst).
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Foto 56 - “Avatar” filminde doğal plato olarak kullanılmış olan Çin’deki Zhangjiajie
Ulusal Parkında kumtaşlarında gelişmiş olan tepeler “kuleli karst” ile karıştırılmamalıdır.
Çünkü kumtaşlarında karstlaşma gelişemez.
(http://www.posterlounge.de/sandstein-turmspitzen-pr189385.html).
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9.1.2. Kutup Bölgelerinde Karstlaşma
Süürekli don tabakasına dayalı permafrost tabakasının kutup bölgelerinde bulunması,
bu sahalarda karstın gelişmesine engel oluşturur. Bu bölgelerde kireçtaşları içinde, jeolojik
mazide uygun şartlar altında oluşmuş bir yeraltı şebekesi görülebilir. Fakat bu şebeke
permafrost buzu ile tıkanmıştır. Don tabakası altında sıcaklık 0°C’den yüksektir ve burada
yeraltı suyu bulunur. Bu sular bazen fosil yeraltı şebekesinden yararlanarak denizaltı
kaynakları biçimnde yeryüzüne çıkarlar. Yüzeyde bulunan sık lapyalar ve diğer karstik
şekiller bu bölgelerde çok şiddetli olan don sürecinin etkisi altında aşındırılır ve zamanla
aşındırılarak ortadan kaldırılır. Bundan dolayı kutup sahaları karst şekilleri bakımından bir
zamanlar oluşmuş bulunan bu mikrokarstik topografya şekillerinin bir aşınma sahasıdır.

9.1.3. Periglasyal Bölgelerde Karstlaşma
Bu buzulaltı sahalarında permafrost tabakasının üst kısmı sıcak mevsimde çözülmeye
uğrar. Bu sebeple, yazın yüzeyseş erimeler çok önemlidir. Bu sırada sular çatlaklar boyunca
derine doğru sızar. Bu sular, sıcaklıkları düşük olduğundan çok fazla CO2 içerirler ve bu
durum kimyasal erimeyi de kolaylaştırır. Bu şartlarda periglasyal bölgelerde özellikle lapyalar
oluşur. Buna karşılık zeminin derin kısımlarında yeraltı şebekesi fazla gelişmemiştir. Daha
uygun iklim koşullarında oluşmuş fosil yeraltı şebekesi ise, permafrost tarafından tıkanmıştır.

9.1.4. Permafrostsuz Karlı İklimlerde Karstlaşma
Sıcaklığın düşük olduğu ve suda daha fazla oranda CO2’nin erimiş halde
bulunduğupermafrostsuz karlı iklim bölgelerinde, genellikle büyük mağara sistemlerinin
oluştuğu görülür. Örnek olarak İsviçre’de Höllenloch Mağarası, Avusturya ve Fransız
Alplerindeki büyük mağaralar permafrostsuz karlı iklimlerin başlıca kartik şekilleridir. Yeraltı
şebekesinin bu büyük gelişimine paralel olarak yüzeyde yüzlerce dolin gelişir. Sonuç soğuk
iklimlerde suların karbondioksit (CO2) içeriği yüksek olduğundan ve yeni dengenin erişilmesi
gerektiğinden kireçtaşı eriyik olarak çok uzaklara taşınır ve erime sahasından çok uzaklarda
biriktirilerek çökeltilir. Dolayısıla karstlaşma sahası çözünme ve erime yoluyla büyük ölçüde
kütle kaybeder. Benzer bir durumu Batı Toroslardan kaynaklarını alıp Kırkgöz
Kaynaklarından ortaya çıkarak oldukça büyük bir depo oluşturan Antalya travertenlerinin
(Foto 57) asıl kütlesi de, Kuaterner’in daha serin bir devresinde Toroslarda çözünen
kireçtaşlarının yeraltı suları ile çok uzaklara taşınarak çökeltilmesi ile oluşmuştur (DarkotErinç 1951).
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Foto 57 – Toroslarda eriyen kar, buz suları ile beslenen kaynak sularının içindeki
kireci biriktirerek Antalya travertenlerini oluşturup, Düden Şelalesi aracığıyla sularını
Akdeniz’e ulaştırması (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).

9.1.5. Ilıman Okyanusal İklimlerde Karstlaşma
Bu tip bölgelerde erime süreçlerine göre bir yeraltı suyu şebekesi gelişmiştir. Burada
sıcaklık daha yüksek ve toprak suyunun pH oranı nötr’e yakın olduğundan bu iklim
bölgelerinde, yüzeydeki kiraçtaşının erimesi sonucunda daha yavaş bir şekilde gerçekleşir.
Ancak bu bölgelerde yeraltı drenajı daha etkilidir. Çünkü bunların basınçları yüksek, sıcaklık
değerleri ise daha düşüktür.

9.1.6. Kurak İklimlerde Karstlaşma
Kurak iklimlerin bulunduğu genel olarak çöl bölgelerinde su genellikle az, varolan
suların sıcaklıkları yüksek ve organik asit içerikleri az olduğundan dolayı kurak iklimlerde
kimyasal aşınım kimyasal yüzeysel aşınım çok önemlidir. Tüm erime süreçleri aktif olarak
yeraltı akarsu galeri ve yatakları boyunca gerçekleşir. Çünkü yeraltı suyunun sıcaklığı daha
düşüktür. Ancak, kurak iklimlerde kireçtaşının erimesi ve karstlaşma genel bir taban olarak
önemsizdir. Ve kireçtaşı bu sahalrın en dirençli kayalarını oluşturur. Bundan dolayı, çöl
bölgelerinde, yüzeyde görülen büyük karst şekillerinin ve ortaya çıkarılan yeraltı
şebekelerinin daha nemli bir iklim koşulları altında oluşmuş fosil şekiller oldukları ve daha
yaşlı oldukları düşünülür.

9.1.7. Ilıman İklimlerde Karstlaşma
Bu tip iklimler, karstik süreçlerin gelişim derecesi bakımından bir yandan tropikal
iklimler; diğer yandan çok soğuk ve çok kurak iklimler arasında geçiş tipi sunarlar. Yağış
fazlalığının sıcak mevsime rastladığı ılıman bölgeler, yazı kurak ılıman bölgeler ve örneğin
Akdeniz ülkelerine oranla karstlaşma bakımından daha uygun şartlar sunarlar.
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Kuaterner’de Dünya’da Karstlaşma ve Karstik Şekilleri konusunu tamamlarken;
bugünkü karst bölgelerinin coğrafi dağılışı ve bunların özellikleri açıklanmak istendiğinde,
yakın jeolojik geçmişte, özellikle Pleistosen’de oluşmuş olan iklim değişikliklerini gözönüne
almak gerekir. Böylece, karstlaşma-iklim şartları arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalar
daha belirginlik kazanacaktır. Bu konuda ağaç yaş halkaları ya da varv tabakacıklarından elde
edilen veriler gibi, son yıllarda yapılan mağara sarkıtlarından alınan enine kalem karot
örnekleri vasıtasıyla mağaranın yaşı ve karstlaşmanın tarihlendirilmesinin yanısıra, çevre
iklim koşulları hakkında katkı sağlayan bilgilere de ulaşılabilmektedir. Bunlara ilaveten
Pleistosen’de iklim değişikliğinin etkileri Güneydoğu Asya gibi nemli tropiklerde, Antarktika
gibi kutupsal alanlarda ve Avustralya ve Sahra çöllerinin orta kısımları gibi alanlarda daha az
olmuştur. Buna karşılık subtropikal, ılıman ve subpolar iklim bölgelerinde Pleistosen iklim
değişimleri, etken ve süreçler bakımından muazzam değişiklerin oluşmasına ve iklim
kuşakları ile birlikte morfojenetik bölgenin de geniş ölçüde yatay ve dikey yönde kaymalarına
neden olmuştur. Bu değişiklikler, karstik süreçler bakımından da büyük önem taşır. Buna
dayalı olarak; tropikal bölgelerde karstlaşma hemen hiçbir kesintiye uğramadan uzun
zamandan beri devam edegelmektedir. Örneğin Java ve Antiller’de karstlaşmanın başlangıcı
Pliosen’e, hatta Miosen başlarına (23 milyon yıl öncesine) inmektedir. Bundan dolayı nemli
tropikler, karst gelişim devresi uzun bir zaman boyunca kesintiye uğramadan meydana gelmiş
saf karstik şekiller olarak gösterilirler ve karstlaşmanın gelişimi hakkında genel bir fikir
verirler. Sonuç olarak; şunu da ilave etmek gerekebilir: Gerçekten tropikal karstın saflığı ve
eskiliğinin yanında; ılıman bölge karstı daha karışık bir gelişimin eseridir. Çünkü ılıman
bölgelerde Pleistosen’de periglasyal, soğuk nemli, sıcak nemli gibi farklı iklim şartları
birbirini izlemiştir. Periglasyal şartlar altında karstlaşma permafrosttan dolayı zayıflamış;
sıcak nemli devrelerde ise kuvvetlenmiştir. Bugünkü şekillerde, hiç değilse bunların önemli
bir kısmı ile, yakın geçmişteki bu farklı iklim şartları arasında jenetik bakımdan bir uygunluk
vardır. Fakat bu gibi bölgelerde geçmişe ait izleri, şekilleri bugünkünden ayırmak ve
oluşturdukları devreleri saptamak güçse de; yukarıda bahsedilen bazı tarihlendirme
metotlarıyla veya 13.Konuda sunulacağı gibi laboratuvar analizlerine dayalı “Radyometrik
Tarihlendirme Metotları” ile açıklamak günümüzde artık mümkün olabilmektedir. Buna bir
örnek vermek gerekirse; Türkiye’de de karstik süreçlerin bu etkiler dışında kalmamış olduğu
bilinir. Çünkü yılın büyük bölümünde şiddetli don olayları ve şartlarıaltında bulunan Orta
Toroslar üzerinde, büyük yükseltilerde geniş polyelerin, uvalaların varlığı ve bazı dolinlerin
içinde periglasyal toprak şekillerinin saptanmış olması bununla ilgilidir. Aynı şekilde Dinar
Karstında da geçmişe ait Pleistosen’e ait iklim değişimlerinin etkileri ve izleri bulunur.
Örneğin Slovenya polyelerinde gerek hidrografya ve gerekse morfoloji bakımdan sundukları
bazı özellikle bugünkü karstlaşma ile ilgili değildir. Bunlar yakın geçmişte etkili olmuş olan
glasyal ve periglasyal koşulların sonucudur.

9.2. Kuaterner’de Türkiye’de Karstlaşma ve Karstik Şekilleri
Türkiye kayaç çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olması nedeniyle; karstik
süreçlerin uygulama alanlarında kalkerler, jips ve kısmen de kayatuzu karstının yayılış
gösterdiğini ülkemizde görmek mümkündür. Ancak Dünya’daki karstlaşmanın yayılışını daha
çok morfojenetik bölgelere göre açıklarken; Türkiye’deki karstlaşmayı ve oluşan karstik
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şekilleri ise karstik kayaçların yayılış alanlarına göre aşağıda açıklamayı uygun bulduk (Erinç
2012b, s:104-110; Pekcan 1995; İnandık1962) Bu amaçla yapılmış Türkiye Karst
haritalarından bazılarını da aşağıya ilave ettik (Şekil 52 ve 53):

9.2.1. Kireçtaşı Kartı
9.2.1.1. Toros Karstik Sahası
Batı, Orta ve Güneydoğu Toros Dağları olarak ele alınabilecek, Güneybatı
Anadolu’dan-Cilo Dağlarına kadar yaklaşık 1000 km uzunluğunda ve 200 km genişliğindeki
bu silsilenin kireçtaşı kapsayan kesimlerinde; saf, kalın bantlı, çatlaklı, derin bir depoya sahip
ve içeriğinde yabancı maddesi az olan kireçtaşları üzerinde mükemmel bir delikli tam karst
(Holokarst) gelişme göstermiştir. Bunun yanında kumlu kireçtaşlı, marnlı veya killi
kireçtaşlarında karstlaşma yarıkarst (Merokarst) olarak kalmıştır. Özellikle, kireçtaşı, marn
veya killi kireçtaşlarının ardalanmalı olarak tabakalaşma gösterdiği, killi tabakalar üzerinde
ise kesintiye uğramıştır. Tabaka kalınlığı ile karstlaşma arasında da sıkı ilişkiler olup, yer altı
akarsuları, mağara, dolin ve polyelerin geliştiği alanlar kalınlığı yüzlerce metreyi bulan
Mesozoyik ve Alt Tersiyer kireçtaşları üzerinde gelişmiştir oluşmuştur. Yer yer bu
kiraçtaşalarının derince yarılması ve aşınım döngüsünün sürekliliğine dayalı, karstlaşmanın
yaşı Pliosen başlarına kadar uzatılabilir. O nedenle Toroslarda karstlaşmanın yaşı; PlioKuaterner olarak isimlendirilir (Atalay 1989)(Foto 58 ve 59).

Şekil 52 – Türkiye karst olaylarının yayılma sahaları (Alagöz 1944’e göre; Erinç
1960’dan).
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Şekil 53 – Türkiye Karst Bölgeleri Haritası (Nazik 2004’den).

Foto 58 ve 59 – Toros Dağlarında gelişmiş -1420 m’lik ülkemizin en derin dikey
mağarası olan Anamur’daki Çukurpınar Düden Mağarası giriş ağzı (solda)
(http://www.anamurunsesi.com/tarihdoga/magaralar/cukurpinar.htm); ve bu mağaranın dikey
ilk giriş galerisinden bir görünüm (sağda; Lütfi Nazik arşivi).
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Özellikle Torosların batı kesimi geniş yayılış gösteren Mesozoik kireçtaşları üzerinde
zengin karst topografyasının gelişmesi, bu arazilerin Mesozoik sonundan itibaren kartlaşmaya
başlamasıyla ilgilidir. Nitekim, bu sahalar, üzerinde karstlaşma sonucu büyük çukurlar
meydana gelmiş ve Neojen’de bu çukurların bir kısmı göllerle ilgal edilmiştir. Büyük
çukurlara km2lerle ifade edilebilecek alanlarıyla örnek olarak Muğla (Foto 60), Ula, Yerkesik,
Bucak, Korkuteli, Elmalı, Kestel, Boğazova, Kemboz (Foto 61), Eynif gibi polyeler
gelişirken; Torosların yükselmeye devam etmesiyle ilgili olarak karstlaşma derine doğru
gelişimini sürdürerek birçok mağaranın da oluşumunu sağlamıştır. Suğla dolmuş bir çift polye
olan Eğirdir (Foto 62), Burdur, Beyşehir gibi büyük çanaklara suların dolmasıyla ülkemizin
başlıca büyük gölleri oluşmuştur. Orta Torosların Taşeli Platosunu yaran Göksu Nehri ve
diğer büyük kolu Ermenek Çayı ile bu kesime şekil vermekle birlikte yüzey drenajının
yeraltına intikali ile yüzeyde bu akarsuların kollarına yerleşen dolin ve uvalalar dizileri
gelişmiş, Taşeli ise; plato tipinde bir karstlaşma ile deşilmiştir. Bu nedenle bu kesimde de
delikli karstın bütün unsurları görülür; ancak Aladağlar ve Bolkarlara doğru karstik sistem
yükseltiye de dayalı olarak, aşınarak parçalanmaya doğru giderek lapyalaşmanın aşırı
derecede aşınma süreçleriyle karşı karşıya kaldığı izlenir. Son olarak Güneydoğu Torosları
oluşturan kesimde daha çok karstın yer yer çeşitli kayaçlarla kesintiye uğramasıyla Mesokarst
tipinde bir karstlaşma ön plana çıkar.

Foto 60 ve 61 – Güneybatı Anadolu polyelerine iki örnek: Muğla Polyesi (solda) ve
Kembos Polyesi (Ahmet Ertek arşivi, 2009)(sağda).

Foto 62 - Kuzeyde Hoyran ve güneyde Eğirdir polye çanaklarının suyla dolmasıyla
oluşmuş Eğirdir Gölünden bir görünüm
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9.2.1.2. Kastamonu - Zonguldak Karstik Sahası
Kuzey Anadolu Dağları çoğunlukla granit-granodiorit ve ultrabazik mağmatitilerle
temsil edilen ve Karadeniz’in kapanımıyla ilgili olarak çoğunlukla denizaltı volkanizması
unsurlarına sahip olmasına rağmen; Kastamonu-Zonguldak çevrelerinde Jura-Kretase
kireçtaşlarından oluşmuş cep şeklinde kesif bir ormanla örtülü karstik bir saha bulunur. Valla
gibi karstik kanyonlar, Gökgöl, Cumayanı gibi mağaralar, düdenler ve geniş bir sahaya
yayılmış plato tipinde dolinler dizisi bulunur.

9.2.1.3. Obruk Platosu Göl Kalkerleri Karstik Sahası (Obruklar)
Tuz Gölü güneyinde Oligosen’den beri varolan eski İç Anadolu tabanında biriken
Miosen ve Pliosen yaşlı göl kalkerlerinde gelişmiş zengin bir plato karstı bulunur. 4000 km2
genişliğindeki bu mekanda gerek yüzeysel ve gerekse yeraltı galerilerinin tavanlarının
çökmesiyle oluşmuş “Obruk” çukurlukları oluşmuştur. Bunların bir kısmı Kızören (Şekil
54)(Foto 63), Çıralınındeniz obrukları suyla dolu olup, obruk gölleri halindedirler (Erinç
1960; Biricik 1992). Özellikle son yıllarda şekerpancarı ve mısır gibi, getirisi fazla ancak su
ihtiyacı da fazla olan ürünlerin bu sahaya ekilip-dikilmesi ve artan su ihtiyacının insan eliyle
açılan antropojenik kuyular aracılığla son 10 yılda tavan çökmelerine dayalı seviyesi düşen
taban suyu seviyesine de bağlı olarak obruk oluşumları İç Anadolu’da çok artmıştır (Foto
64)(Şekil 55). Son yıllarda oluşmaya başlayan obruk oluşumları ise, Karapınar ilçe
merkezindeki konut alanlarını tehdit etmektedir (Foto 65). Hatta Kızören Obruğunda bu
seviyesi düşmesi 30 m’ler kadar ulaşmıştır (Ertek 2009)(Foto 63).

Şekil 54- Kızören Obruğu (Erinç 1960).

Foto 63- Kızören Obruğu (Ertek arşivi,

2009).

231

Foto 64 – Şubat 2011’de çökerek oluşmaya başlayan Aksaray’daki Güneşli Obruğu
(Ahmet Ertek arşivi, 1.7.2012).

Foto 65 –Yeni oluşmaya başlayan Karaöz Obruğu çöküntüsü, Karapınar-Konya
(Erhan Yarımoğlu arşivi, 24.12.2012).
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Şekil 55 – Erinç’in 1960’da yaptığı Tuz Gölü güneyi obruk haritası ve sonrasında
gelişen Obruk Platosu’nun “Obruk Haritası” (Emre Elbaşı, 2013 Y.Lisans Ödevinden).

9.2.1.4. Kireçtaşlarında Oluşan Türkiye’deki Diğer Karstik Sahalar
Yukarıda sayılan denizel ve gölsel kireçtaşlı mekânlar Türkiye’de görülen
karstlaşmaya uygun kireçtaşlarının görüldüğü mekanlardır. Ancak bunların dışında; İstanbul
Batısı ve Şile çevresi, Bursa güneydoğusu, Kırklareli-Demirköy, Gümüşhane, Tokat gibi daha
lokal mekanlarda gerek yüzey karstı ve gerekse yeraltı akarsularının sahalarda yeraltı karstı
gelişmiştir.

9.2.2. Jips Karstı (Sivas Çevresi)
Türkiye’de çökme dolinleri daha çok Mesozoik ve Alt Tersiyer formasyonlarında;
erime dolinleri ise Neojen formasyonlarından göl kalkerleri ve jipsler görülür. Buradan
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çıkarılacak bir sonuçla; erime dolinlerinin bulunduğu geniş yayılış sahalarından birisi de, jips
karstının görüldüğü Sıvas’taki Hafik-Zara arasındadır. Burada Kızılırmak ve kolları
tarafından yarılmış plato üzerinde yaklaşık 1000 m’lerde jipsli serilerde onlarca dolin ve dolin
gölü (Foto 66) ile bir kısmı da uvala şekilli ve göle dönüşmüştür. Hafik ve Tötürge göllleri
bunların tipik örneklerdir (Alagöz, 1944 ve 1967)(Garipağaoğlu, 1993). Bir de Çankırı’nın 10
km doğusunda sübsidans kökenli jipsli serilerde çöküntü dolinlerine rastlanır (Foto
67)(Doğan, 2002).

9.2.3. Tuz Karstı (Çankırı Çevresi)
Çankırı-Çorum çevresindeki yine Neojen formasyonlarında gelişmiş kayatuzu
(NaCl)’dan oluşmuş tuz mağaraları bulunur (Foto 68). Bunlar da, karstik şekiller çok çabuk
oluştuğu gibi, günümüzde hızla aşınma aşamasındadır.

Foto 66 - Jips karstı göllerinden biri, Zara-Sivas (Ahmet Ertek arşivi, 2005).
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Foto 67 – Sübsidans kökenli jipsli serilerde Bakkal Dolin Gölü, Çankırı doğusu (Uğur
Doğan, 2002, s: 77’den).

Foto 68 – Çankırı Tuz Mağarası (www.diviks.net).
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
2) Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
3) Varsa çevrenizdeki turistik mağaraları ziyaret ediniz.
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4)

Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?

3)
edindiniz?

Çevrenizdeki turistik mağaraları ziyaret ettiniz mi? Ne gibi gözlemler
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4)

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dokuzuncu konuda, Kuaterner Coğrafyası dersinde, “Kuaterner’de Karstlaşma ve
Karstik Şekiller” konusu işlenmiştir. Konu, üç ana alt başlıkta ele alınmıştır. Bunlardan
ilkinde, Karstlaşmanın Şartları Dünya örnekleriyle ve nedenselliğiyle açıklanmıştır. İkinci
konuda ise; morfojenetik bölgelere göre; Kuaterner’de de izlenen karstlaşmanın oluşumu ve
gelişimi ile karstik şekillerin örnekleri nedenleriyle açıklanmıştır. Üçüncü son alt başlıkta ise;
farklı kayaç yapına göre, Kuaterner’de Türkiye’deki karstlaşma ve karstik şekiller, oluşum ve
gelişim mekanizmaları, örnekleri ve nedenleriyle anlatılmıştır. Konu, yine çeşitli tablo, şekil
ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
gelişmiştir?

Türkiye’de karstlaşma genelde hangi çözünebilir kaya birimleri üzerinde

a)

Gnays-mikaşist-mermer

b)

Granit-bazalt-ofiolit

c)

Kireçtaşı-alçıtaşı-kayatuzu

d)

Mercan-resif-kireçtaşı

e)

Göl kalkeri-dolomit-andezit

2)

Türkiye’de jips karstı genelde nerelerde görülür?

a)

Kırklareli çevresinde

b)

Iğdır çevresinde

c)

Antalya çevresinde

d)

Konya çevresinde

e)

Sıvas çevresinde

3)

Aşağıdakilerden hangisi karstlaşmanın gelişebilmesine etki eden süreçlerden

a)

Karasallık

b)

Geçici taban suyu seviyesi

c)

Kolşik floranın varlığı

d)

Litoloji ve yapı

e)

Büyük nehirlerin varlığı

biridir?

4)
Aşağıdakilerden hangisi karstlaşmanın gelişebilmesine etki eden süreçlerden
biri olamaz?
a)

Karasallık

b)

Litoloji ve yapı

c)

Tektonik hareketler
239

d)

İklim

e)

Yükselti

5)
Alplerde karstlaşma bakımında 3 yükselti kuşağı ayrılabilir: Bunlardan ilki 01700 m arasındaki karstlaşmanın bütün koşullarının uygun olduğu zondur. Bu zona ne isim
verilir?
a)

Lapyalar zonu

b)

Dolinler zonu

c)

Uvalalar zonu

d)

Polyeler zonu

e)

Aşınma zonu

6)
Alplerde karstlaşma bakımında 3 yükselti kuşağı ayrılabilir: Bunlardan ikincisi
1700-2300 m arasındaki uzanır,yani karstlaşmanın periglasyal şartların oluştuğu zondur. Bu
zona ne isim verilir?
a)

Lapyalar zonu

b)

Dolinler zonu

c)

Uvalalar zonu

d)

Polyeler zonu

e)

Aşınma zonu

7)
Alplerde karstlaşma bakımında 3 yükselti kuşağı ayrılabilir: Bunlardan
üçüncüsü 2300 m’densonra daimi kar sınırına kadar uzanan en yüksekte gelişmiş zondur. Bu
zona ne isim verilir?
a)

Lapyalar zonu

b)

Dolinler zonu

c)

Uvalalar zonu

d)

Polyeler zonu

e)

Aşınma zonu

8)
“Kurak iklimlerde karstlaşma; kurak iklimlerin bulunduğu genel olarak çöl
bölgelerinde su genellikle az, varolan suların sıcaklıkları yüksek ve organik asit içerikleri az
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olduğundan dolayı kurak iklimlerde kimyasal aşınım kimyasal yüzeysel aşınım çok önemlidir.
Tüm erime süreçleri aktif olarak yeraltı akarsu galeri ve yatakları boyunca gerçekleşir. Çünkü
yeraltı suyunun sıcaklığı daha düşüktür. Ancak, kurak iklimlerde kireçtaşının erimesi ve
karstlaşma genel bir taban olarak önemsizdir. Ve kireçtaşı bu sahaların en dirençli kayalarını
oluşturur. Bundan dolayı, çöl bölgelerinde, yüzeyde görülen büyük karst şekillerinin ve ortaya
çıkarılan yeraltı şebekelerinin daha nemli bir iklim koşulları altında oluşmuş fosil şekiller
oldukları ve daha yaşlı oldukları düşünülür.”ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

9)
“Hemen bütün yıl boyunca yağışlı sıcak ve gür bir bitki örtüsü ile kaplı olan
örneğin Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Antiller gibi tropikal sahalarda, ılıman bölgelerin
aksine olarak karstlaşma, topografyada çukur şekillerin oluştuğu (a)……………….karst
yanısıra, daha çok konik şekilli tepelerden (b)……………..karst oluşur.” ifadesindeki
boşlukları uygun terimlerle doldurunuz.
a)………………………
b)………………………
10)
Çözünmeye uygun kayaçların, yerüstü ve yeraltı suları tarafından eritilmesi
sonucunda gerçekleşen olaya ne isim verilir?
a)

Volkanizma

b)

Mağaralaşma

c)

Tuzlanma

d)

Karstlaşma

e)

Buzullaşma
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Cevaplar
1-

c) Kireçtaşı-alçıtaşı-kayatuzu

2-

e) Sıvas çevresinde

3-

d) Litoloji ve yapı

4-

a) Karasallık

5-

b) Dolinler zonu

6-

a) Lapyalar zonu

7-

e) Aşınma zonu

8-

Doğru

9-

a)Delikli b)Kuleli

10-

d) Karstlaşma
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10. KUATERNER'DE FLÜVYAL TOPOĞRAFYA ve FLÜVYAL
ŞEKİLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kuaterner’de Dünya’nın Flüvyal Topografyası ve Şekilleri
10.2. Kuaterner’de Türkiye’nin Flüvyal Topografyası ve Şekilleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner’de Dünya’da flüvyal topografya nasıl oluşmuş ve gelişmiştir?
2-Kuaterner’de Dünya hangi akarsu şekilleri oluşmuştur?
3-Kuaterner’de Türkiye’nin flüvyal topografyası nasıl şekillenmiştir? Açıklayınız.
4-Kuaterner’de Türkiye’de hangi akarsu şekilleri oluşmuştur? Açıklayınız.
5-Antesedans ile sürempoze mekanizmaları arasındaki farkları belirtiniz.
6-Yerlikaya taraçaları ile alüvyal taraçalar arasındaki farklar nelerdir?
7-Devresel ve devresel olmayan taraçaları açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kuaterner'de Flüvyal
Topoğrafya Ve Flüvyal
Şekiller

Kuaterner’de Dünya’nın
Flüvyal Topografyasını ve
Şekillerini kavramak, nasıl
oluşup geliştiklerini
öğrenmek.

Kuaterner'de Flüvyal
Topoğrafya Ve Flüvyal
Şekiller

Kuaterner’de Türkiye’nin
Flüvyal Topografyasını ve
Şekillerini kavramak, nasıl
oluşup geliştiklerini
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Büyük nehirler



Sürempoze boğazlar



Antesedant boğazlar



Taşma boğazları



Konsekant boğazlar



Kapma boğazları



Dandritik drenaj



Ortogonal kafesli drenaj



Romboidal kafesli drenaj



Paralel drenaj



Subparalel drenaj



Halkalı drenaj



Radyal drenaj



Sentripetal drenaj



Kancalı drenaj



Devresel taraçalar



Devresel olmayan taraçalar



Alüvyal taraçalar



Yerlikaya taraçaları
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Giriş
Yeryuvarın yüzeyinde farklı arızaları yani makro-meso-mikro ölçekte topografya
şekilleri unsurlarını çeşitlendirmek mümkündür. Makro ölçekte hiç kuşkusuz en büyük şekil
birimlerini kıta kütleleri ve okyanus çanakları oluşturur. Meso ölçek olarak yüksek orografik
kuşaklar ve kıtasal platformlar kıtalar üzerinde; şelf, kıta yamacı, daha düz tabanlı geniş
abisal çanaklar, okyanus dorsalleri ve kıta kenarlarında yeralan derin okyanus çukurları ise
okyanuslarda ayrılan orta ölçekli yeryüzü şekilleridir. Yerkabuğu yüzeyindeki üçüncü ve
jeomorfolojik bakımdan şeklen en zengin grubu mikro-şekiller oluştururlar. Bu grupta;
yeryüzünün şekillenmesi üzerine derin etkiler yapan kırılmalar, kıvrılmalar, depremler ve
volkanizma iç etkenleri ve süreçler ile oluşacak şekilleri oluştururlarken; başta akarsular
olmak üzere, buzullar, dalga-akıntılar, rüzgârlar, canlılar dış etkenleri; yüzeysel sellenmeler,
kütle hareketleri, çözünme, erozyon, erime/çözünme, farklı aşınma ise dış süreçleri ve
meydana gelebilecek jeomorfolojik şekilleri oluştururlar. Günümüzde yeryüzünün 1/3’ü kara
parçalarından oluşurken bunun da yaklaşık 2/3’si akarsular tarafından akaçlanan akarsu
havzalarından oluşmaktadır (Şekil 56 ve 57). Ancak bu havzalar günümüzde bu görünümde
iken; Kuaterner boyunca hep aynı seyri mi göstermişlerdir? Morfojenetik bölgelerde gerek
yatayda ve gerekse düşeyde değişmeler olmuş mudur? Sorularının cevapları aşağıda
verilmeye çalışılmıştır.
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10.1. Kuaterner’de Dünya’nın Flüvyal Topografyası ve Flüvyal Şekilleri
Pleistosen’de süren buz çağları içinde kuzeyden Kanada, İskandinavya ve Sibirya’dan
güneye doğru kıta örtü buzullarının orta enlemlere kadar inmiş olan kenarları ve genişlemiş
dağ buzullarının eteklerinde daha çeşitli olayların etkileri olmuş ve zengin morfolojik şekiller
topluluğu oluşmuştur. İçiçe girmiş veya yanyana birbirine bağlanmış bu yerşekli toplulukları,
buzul çağlarının en önce ve belirgin olarak dikkati çekmiş izleridir. Bu izlerin en önemlileri
morenler, moren dizileri ve onlara bağlı sander (=sandur; ing: outwash)(Foto 69) (ya da
sandur ovası) sistemleridir. Bu sistemler aracılığı ile buzul çağlarında görülen iklim
oynamalarının buzul gövdesindeki etkilerinin bugün bazen en ince ayrıntısına kadar
incelemek olanağı bulunmaktadır. Gerçekten kurak ve sıcak bir buzularası çağından buzul
çağına doğru gelişme başladığında havadaki soğuma ile bağıl nem artmakta, yağışlar
çoğalmakta, yağmur şeklindeki yağışlar önceleri sadece kış mevsimlerinde, sonraları bütün yıl
kar yağışları haline dönüşmektedir. Böylece üstüste yığılan karlar buzulları oluşturup,
soğumaya dayalı daha güney enlemlere doğru iklimlerde soğuma yönünde bir kaymanın
oluştuğunu söylemek mümkündür (Erol, 1979). Ancak Pleistosen’den sonra Holosen’e
geçişte iklimin tekrar ısınmasına ve dolayısıyla kuraklaşmasına ve buzularası döneme
geçildiğinde yukarıda anılan sahalarda (kuzey kıtalarının kuzeyindeki sahalar), bu kez güneye
sarkan örtü buzullarının tekrardan kuzeye yani kutba doğru çekildikleri bir gerçektir. Hatta
Norveç’te eriyen buzullara ve artan deniz seviyesine bağlı buzul vadilerine deniz suyunun
basması sonucu eski buzul vadilerinin önleri kilometrelerce uzanan fiyortlara dönüşürken;
gerilerindeki eski buzul vadilerine kısmen akarsular yerleşmiş, ancak ağırlıklı olarak
buzullaşma aktif bir şekilde sürmektedir. Dolayısıyla iklimde oynamalar pozitif ve negatif
yönde devam etmektedir. Buna dayalı olarak; Kuaterner’deki soğuma ve ısınma dönemlerine
bağlı olarak akarsu vadileri öncelikle buzullaşmaya uğramış ve ardından iklimin ısınmasına
dayalı buzul vadileri tekrar akarsu vadilerine dönüşmüştür. Bu kuramın uygulama alanları
daha çok glasyal ve flüvyal sahalar arasındaki bir tür geçiş bölgelerini oluşturan periglasyal
sahalar (buzulaltı sahaları veya buzul çevresi sahaları) içinde mümkün olabilmektedir (Şekil
58)(Foto 70).

Foto 69 – Altay Dağları eteklerindeki üzerinde Ulgi yerleşme biriminin de kurulu
olduğu, eski bir sandur ovasının iklimin kuraklaşmasına dayalı olarak günümüzdeki kurak
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iklim şekillenmelerinden playa tabanlarına dönüşmesine Moğol steplerinden tipik bir örnek,
Batı Moğolistan (Turgut Öztaş arşivi, Nisan 2014).

Şekil 56 - Dünya’nın (debisi, uzunluğu ve havza alanı) Büyük Akarsu Havzaları
(www.golearngeo.wordpress.com).

Şekil 57 – Dünya’nın en büyük akarsuları ve gölleri haritası (www.mapofworld.com).
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Şekil 58 – Öncesi ve sonrasıyla Glasiyasyon (Buzullaşma) Safhaları. Yukarıda aşağıya
doğru sağlı-sollu bakıldığında önce bir flüvyal etkinlik içindeki akarsu drenajı görülmektedir
(üstte). Bu flüvyal vadiler iklimin soğumasına dayalı buzullaşmaya uğrayarak buzullarla
kaplanmakta ve buzul vadilerine dönüşmektedir (ortada), Son olarak günümüzdeki
izlenimlerle, aynı buzul vadileri üçüncü aşamada iklimin bu kez ısınmasına dayalı bu kez
tekrar akarsu vadileri halini almakta ve buzullaşmadan geriye kalan izler taşımaktadır (altta).
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Foto 70 – Güney Amerika’daki And Dağları üzerinde Şili buzullarından birinin
iklimin ısınmasına dayalı buzulun gerilemesi ve buzulaltı akarsuyunun işlev kazanması
(www.glacierchange.wordpress.com).
Kuaterner esnasında nemli (plüvial) ve daha kurak (interplüvyal) devreler birbirini
takip etmiştir. Nemli devrelerde güçlenen akarsular, kurak devrelerde zayıflayarak bozulmuş,
bu iklim değişimleri klimatik taraçaların (Foto 71 ve 72) oluşmasına, hâlihazırdaki kuru vadi
şebekelerinin oluşumuna ve düzensizleşen akış şartlarına yol açmıştır (Erinç, 1970). İnsanlık
ise, bu düzensiz rejime sahip akarsuları drene etmek ve taşkınları önlemek için önce
akarsulara setler; ardından bentler, göletler, hatta son dönemlerde büyük akarsu sistemlerinin
önüne muazzam barajlar inşa etmiştir (Foto 73 ve 74).
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Foto 71 ve 72 – Azerbaycan’ın Kınalıg kasabasında iklim değişimleri ve Kafkasların
yükselimine dayalı enerji kazanan bir akarsuyun oluşturduğu birbirinden farklı üç seviyede
gelişmiş devresel akarsu taraçaları ve yamaçlarda çarpılmış aşınım yüzeyleri
(http://www.panoramio.com/photo/106559033?source=wapi&referrer=kh.google.com
(Üstte); World Travel Channel, Azerbaycan: 11.06.2014’daki yayından (Altta).
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Foto 73 ve 74 – Dünyanın en büyük barajlarına iki örnek: Üç Boğaz Barajı (Yangçe
Nehri, Çin)(Üstte) ve Itaipu Barajı (Parana Nehri, Paraguay-Brezilya sınırı)(Altta)
(http://blog.chinadaily.com.cn/thread-737620-1-1.html).
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10.2. Kuaterner’de Türkiye’nin Flüvyal Topografyası ve Flüvyal
Şekilleri
Türkiye’de, hem de yakın Jeolojik geçmişte meydana gelmiş akarsu şebekesi ile
bugünkü arasında çok büyük farklılıklar vardır. Bunda esas rolü, tektonizma, genç tektonik
hareketler, dolayısıyla volkanik faaliyetler oynamışlardır. Klimatik etkenlerin rolü kısmen
daha azdır. Öyle ki, bugün Tersiyer başı veya ortalarına ait hemen hiçbir iz kalmamıştır.
Ancak yer yer, o zamanki akarsuların depolarına, çoğu aşınım yüzeyi deposu halinde
rastlanabilmektedir. Bilindiği gibi Türkiye, Oligosen sonları-Miyosen başlarından itibaren
büyük bir peneplenleşmeye uğramış ve düzleşmiştir. Ancak, daha sonra oluşan Alpin
hareketlerin Savik ve Strien orojenik fazları, bu penepleni tanınmayacak hale getirmiş ve
neredeyse tamamen deforme etmiştir. Bu bakımdan bugün, o devrelerde meydana gelmiş ve
gelişmiş bir akarsu şebekesinden günümüzde bahsedemeyiz. Yani, ikisi arasında hiçbir ilişki
yoktur. Bugün, Oligosen ve sonlarına ait karasal konglomera ve kumtaşı formasyonlarının
çoğunu, bu sathın depoları yani taban konglomeraları olarak, diskordans yüzeylerinde görülür.
Neojen esnasındaki şebekenin, az olsa da bugün izlerine rastlanmaktadır. Ancak, buradaki
Neojen’den kasıt, Miyosen’den çok, Plioyosen’dir. Çünkü Miyosen esnasında, güney, doğu
ve güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük bir kısmı henüz deniz halinde idi. Keza,
İstanbul ve Çanakkale boğazı çevreleri de, kuzeydeki acısulu Sarmat denizinin yani bugünkü
Karadeniz ve Hazar’ın dahil olduğu denizin, güneye sokulmuş bir kolunu oluşturmakta idi.
İşte, bu bölgelerin dışında kalan sahaların bir kısmında kara, bir kısmında ise göl rejimi
egemendi. O halde akarsu şebekesi, Miyosen’de, ancak kara halindeki eski masifler üzerinde
kurulmuş olmalıdır. Bu masifleri saymak gerekirse; Istranca’lar, Sünnice, Tosya-Ilgaz,
Gümüşhane, Bitlis, Menderes, Kazdağı, Uludağ, Kırşehir masifleri gibi sert kütlelerdir.
Tektonik hareketlere uğramayan veya kısmen maruz kalan bu masiflerin bazı kısımlarında
kurulmuş olan akarsu şebekesinin, bir takım değişikliklerle, bugünkülerin bir başka şekli
olduğu, hatta bir kısmının devamı niteliğinde olarak örtü depolarından temele gömülmüş
olduğu söylenebilir. Pliyosen’deki akarsu şebekesi ise, Miyosen’dekine nazaran, şimdikine
biraz daha yakındır. Ancak, kurulan şebekenin büyük bir kısmı, sonraki neotektonik
hareketlerle çok büyük değişikliğe uğramıştır. Bilindiği gibi bu devre, yüksek kısımlarda
şiddetli bir aşınım, çoğu göl halindeki alçak kesimlerde ise birikim devresi olarak
bilinmektedir. Pliyosen’in ortaları ve sonlarında ise yine Türkiye önemli peneplenleşmelere
uğramıştır. Böylece, akarsu şebekesi olukça gelişmiştir. Ancak bu peneplen ve aşınım
yüzeyleri, sonraki tektonik hareketler sonucunda parçalandıklarından, akarsu şebekesi tekrar
bozulmuş; drenaj ise, büyük ölçüde değişikliğe uğramış ve “bozulmuş drenaj” karakteri
kazanmıştır. Nitekim Pliyosen peneplenlerinin veya havzalarının çökmesi, eğim değerlerinin
değişmesi, tekrar göllenmelerin veya çukur havzaların oluşması sonucunda, özellikle Pliyosen
sonları ve Kuaterner başlarında bir takım dışa akışlı eksoreik havzalar, andoreik havza yani
kapalı havza duruma geçmişlerdir. Düzce, Erzincan, Muş ve Gölpazarı ovalarında olduğu gibi
(Ardos 1992 s:109-110).
Asıl Kuaterner sırasında ise, bir taraftan genç tektonik hareketlerin tekrarı ve zaman
zaman canlanması ve buna bağlı olarak yeniden volkanik faaliyetlerin yer yer ortaya çıkışları
(Kula, Kırıkhan-Hassa, Osmaniye, doğu Anadolu’nun bazı kısımları, Diyarbakır batısında
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Karacadağ-Ovabağ vs.)(Erinç, 1970b; Bilgin, 1959; Canpolat, 2005). Diğer taraftan iklimde
meydana gelen önemli değişiklikler, daha önceki akarsu şebekesinde yeniden değişiklikler
meydana getirilmiş, hatta bir takım drenaj güçlükleri ortaya çıkmıştır (Düzce, Erzincan, Muş
ve Amik ovalarında olduğu gibi). İklimde meydana gelen bu değişiklikler, akarsu rejimleri
üzerinde de etkili olmuştur. Debi azalmasına paralel olarak, erozyon da zayıflamıştır.
Dolayısıyla, havza tabanlarında birikmeler de azalmıştır. O halde, Kuaterner’deki glasyal ve
inter-glasyal devrelerde, akarsu sistemleri ve işleyişleri değişik şekillerde oluşmuşlardır.
Yarma vadilerin, değişik kökenli boğazların (sürempoze, antesedant, taşma,
konsekant, kapma boğazları), flüvyal taraçaların (devresel taraçalar ve devresel olmayan
taraçalar), bir takım drenaj tiplerinin (dandritik, ortogonal kafesli, romboidal kafesli, paralel,
subparalel, halkalı, radyal, sentripetal, kancalı, bozulmuş drenaj vb.), eğim artmalarının en
önemli nedenlerinden biri, Kuaterner esnasındaki akarsuların taban seviyelerinde meydana
gelen değişikliklerdir. Bu değişiklikler, epirojenik hareketlerle arazinin yükselmesi şeklinde
olabileceği ve dolayısıyla akarsular kendilerine derine doğru yeni yataklar kazabileceği gibi;
negatif östatik hareketler sonucunda da denizlerimize ulaşan akarsuların ağız kesimleri deniz
basmasına uğrayarak boğulmaları da söz konusudur. Çünkü Würm’de deniz seviyesi
şimdikinden 90-100 metre dolayında daha alçak olmasından dolayı Holosen’de eriyen
buzullar okyanus-deniz seviyesinin artmasına neden olmuştur. Yükselmeler ve kubbeleşmeler
pek çok yerde epijenik (=sürempoze) ve antesedant boğazların oluşmalarına yol açmıştır.
Bunların bazılarını bölgesel olarak şu şekilde sıralanabilir (Tablo 15)(Ardos, 1992)(Foto 75
ve 76)
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Tablo 15 – Türkiye’deki akarsuları oluşturduğu bazı antesedant ve epijenik
(=sürempoze) boğazların tablosu (Ardos, 1992)
Bunların dışında, yine bu denivelasyonlarla ilgili olarak bir takım gömük menderesler
de meydana gelmiştir: Ezine’deki Araplar Boğazı, Büyük Melen Çayı’nın aşağı çığırında
Melen Boğazı, Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın aşağı çığırları, Amasya ve Tersakan üzerinde
Havza-Merzifon arasındaki boğazları, Kemah Boğazı, Tercan Boğazı, Muş Boğazı, Malatyaİzolu Boğazı, K.Maraş Boğazı ve en tipik gömük mendereslerin Dicle ve onun kolları olan;
örneğin Botan Çayı içersinde gerçekleşmiş olan Siirt doğusundaki boğazlar, Dalaman Çayı
yukarı havzası, Muğla kuzeyindeki boğazlar gibi.
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Foto 75 – Yukarı Fırat Havzasında Erzincan Ovası batısındaki Karasu Nehri’nin temel
arazi yükselirken gömüldüğü Kemah (Acemoğlu) antesedans boğazı (www.manzaralar.com)

Foto 76 – Silifke’nin kuzeyinde örtüden temele gömülmüş olan Göksu Nehri’nin
oluşturduğu epijenik (=sürempoze) boğazı (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).
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Gömük mendereslerin oluşumlarında en büyük pay, yine genç tektonik hareketlerindir.
Erinç, Ardos gibi hocalarımızın ve kendi çalışmalarımız bize şunu göstermiştir ki, gömük
menderesler, genç hareketlerin vuku bulduğu yerlerde, özellikle antesedant ve epijenik
boğazlar sektöründe yaygındırlar. Hatta, mesela bir boğaz epijenik veya antesedant karakterde
ise, aynı zamanda gömük menderes özellikleri de gösterebilmektedir (Büyük Melen Boğazı.,
Zap suyu vadisi, Aşağı Yeşilırmak, Amasya boğazları, Çoruh Nehri saplanmış gömük
menderesleri (Foto 77 ve 78) Gönen Çayı Boğazı, Yenişehir Havzası kuzeydoğu çıkışında
Göksu Çayı Boğazı gibi) (Erinç, 1970a; Erinç 1973; Ardos 1992; Ertek 2001). Şunu da ilave
etmek gerekir ki; bütün bu boğazlar, gömük menderesler ve bunların oluşumu esnasında
ortaya çıkmış alüvyal taraçalar (Foto 79) veya yerli kaya taraçaları (Foto 80 ve 81) gibi
Kuaterner’in son devri olan Holosen’de meydana gelmiş olmalıdırlar. Çünkü bunların çok
büyük bir kısmında henüz yamaç gelişimi gerçekleşmemiştir. Boğazlar için de durum aynıdır;
akış hızlıdır ve alüvyonlaşmaya henüz geçilmemiştir. Bütün bunlar, formların gençliğini
gösteren önemli kanıtlardır. Bazı akarsu boğazlarımızda 90°ye yakın eğimler görülmektedir;
bu, özellikle kalkerli yamaçlarda da görülen bir eğimdir (Bilecik-Pamukova arasındaki
Osmaneli Boğazı, Erzincan batısındaki Kemah vs. boğazlarında olduğu gibi). Eğer uzunca bir
devre söz konusu olsa idi, yamaçlarda belirgin yatıklaşmaların ortaya çıkması gereklidir. Eğer
bunlar sadece östatik hareketlere, yani Würm devrindeki denizlerin alçalmalarına bağlanacak
olursa, yanılabiliriz. Durum böyle olsa idi, bu yeni boğazları, ancak, geriye doğru aşınım
dalgasının henüz belirginleştiği denize yakın sektörlerde görmemiz gerekirdi. Oysaki, en tipik
boğazlara ve gömük mendereslere günümüzde kıyı kesimlerinde olduğu gibi, iç kesimlerde de
rastlamaktayız. Bu da bize, neotektoniğin Kuaterner’de, özellikle genç Kuaterner’de yaptığı
etkilerinin sonucudur. Zaten, süre bakımından kısa olan östatik hareketlerin rolü, ancak kıyı
sektörü için geçerlidir ve bu zaman içerisinde, iç kısımlara kadar tam anlamıyla etkili
olamayacağı ortadadır. Polisiklik (devresel) vadilerin de durumu, hemen hemen aynıdır.
Türkiye’nin pek çok yerlerinde rastlanan bu vadiler (örneğin, Dalaman Çayı yukarı çığırı,
Büyük Melen Çayı’nın aşağı çığırı, Ankara çevreleri, doğu Karadeniz kıyı zonu, Akdeniz
dereleri aşağı çığırı, Kastamonu çevreleri, Afyonkarahisar bölgesi, Gediz Çayı vadisinin bazı
kesimleri [Demir vd., 2012], Siirt bölgesi vs), Kuaterner’deki klimatik değişikliklerden çok,
genç tektoniğin eseri olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Ardos, 1992).
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Foto 77 – Çoruh Nehri saplanmış gömük menderesleri (Atalay-Kortan 2003,
s:27’den).

Foto 78 - Saplanmış gömük menderesli bir vadiye sahip Çoruh Nehri üzerine
Artvin’de yapılıp, 12.12.2012’de hizmete açılan Deriner Baraj Gölü (Ahmet Ertek arşivi,
Ekim 2013).
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Foto 79 – Antalya-Karpuz Çayı devresel akarsu taraçaları (Ahmet Ertek arşivi, 2003).

Foto 80 ve 81 – Tunceli-Pülümür Çayı vadisinde (solda; Ahmet Ertek arşivi, 1985) ve
Bursa-Yenişehir Havzası kuzeydoğusunda Göksu Çayı vadisinde tabanda alüvyal unsurlar
birikmiş iken; resimlerin sol tarafında yeralan yerlikaya taraçaları (sağda; Ahmet Ertek arşivi,
2001)
Yine bazı yerlerde, akarsu şebekesi o kadar yenidir ki, gelişimi günümüzde de devam
etmektedir. Gerede’de genç dislokasyon hatlarına yerleşmiş akarsular (Erinç, vd.,1961)(Ardos
1992)(Şekil 59), hatta sadece akarsuları değil; aynı zamanda büyük kırık zonları üzerinde
örneğin Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde bulunan alüvyal dolgulu havza
ve çanakların suyla dolmasıyla göle dönüşmüş tektonik gölleri de (KAF üzerinde Abant, İznik
ve Sapanca gölleri; DAF üzerinde Hazar Gölü gibi) aktif tektoniğin özellikle de neotektonik
dönemin etkinliğini anlatmak bakımından önemlidir. Daha da önemlisi Batı Anadolu’da
doğu-batı yönlerdeki grabenlere yerleşerek yönelmiş olan kuzeyden itibaren sıralamak
gerekirse; Edremit Çayı, Bakırçay, Gediz Çayı, K.Menderes Nehri, B.Menderes Nehri gibi
akarsuların yanısıra, kuzey-güney yönlü Ege gerilme tektoniğine dayalı olarak, daha
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kuzeybatıda bulunan akarsulardan Biga Yarımadasındaki bilhassa Karamenderes Çayı’nın
yönelimi SE-NW olurken; güneybatıda Teke Yarımadası’nda Dalaman Çayı’nda ise NE-SW
yönünde, Eşen Çayı (Foto 82 ve 83) ve Alakır Çayı Anadolu’nun bu genç tektonik döneminde
batı-güneybatıya kaçışına ayak uydurarak N-S yönelimini alırlar (Şekil 60-61). Ayrıca, bu tür
aktiviteler esnasında gerçekleşen volkanizma sonrası; Kula, Ceyhan-Hassa, DiyarbakırKaracadağ gibi genç volkanik sahalarda akarsu şebekesi daha yeni kurulmaktadır, çok
gençtirler. Bu nedenle, Kula çevresinde volkanizma esnasında çıkan küllerin üzerinde
yürüyen insanların sadece ayak izlerini değil, volkanik aktivite esnasında kaçarken çevredeki
karstik ve lav mağaralarının duvarlarında bıraktıkları insan eli izlerini bile görmek
mümkündür.
Türkiye akarsularıyla ilgili tüm bu sunulanlar dikkate alındığında; akarsu şebekesinin
kuruluşunun çok yeni olduğu, antesedant ve epijenik vadilerin yanısıra; alüvyal ve yerlikaya
şeklinde akarsu taraçalarını ya da devresel ve devresel olmayan taraçaları, KAF ve DAF gibi
rift vadilerinde ve graben sahalarına yerleşmiş akarsuları, bunların ötelenmelerini,
kapmalarını, kollarının terkedilmiş kuru vadilerini, asılı vadilerini, sıcak ve soğuk su
çıkışlarını, eğim bozulmalarına işaret eden gölcükleri ve bataklıkları, tektonik heyelanları gibi
şekilleri; ezilmiş zonlarda devam eden yatay ve düşey yönlü hareketleri, depremselliğin
sürmesi gibi süreçleri (Erinç 1973); hatta akarsu şebekesinin oluşumuna devam ettiği ve
dolayısıyla ülkemizin jeomorfolojik bakımdan genç bir ülke olduğu görülür. Yeni kurulmayı
sürdüren bu genç akarsu drenajı, aynı zamanda Plio-Kuaterner’den daha eski bir devrenin
ürünü olamayacağı söylenebilir. Ancak son karalaşma dönemi olan geçirdikleri son 5-10
milyon yıllık dönem içinde, o zamandan beri çok değişmişlerdir. Ancak Kuaterner’e has, özel
bir akarsu şebekesi kurulmuş, gelişmiş ve gelişmekte ise de; Holosen’de asıl ve son
şekillenme esastır. Bunun yanında son 100 yıldır insanın sulama, taşkın kontrolü, elektrik
üretimi, kullanma ve sanayi suyu temini amaçla akarsularımıza müdahalesi hidroelektrik
santralı, baraj, gölet ve bend yapımıyla, akarsu havzalarının oluşum ve gelişiminde bir
duraksama söz konusudur. Hatta, büyük akarsularımızdan Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın aşağı
ve ağza yakın kesimlerine yapılan barajların; akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması ile
siltasyonun artışı ve barajlarda birikmesi nedeniyle, Bafra ve Çarşamba deltalarının
gerilemesi hızla artmıştır, deniz ciddi anlamda karadan tekrar geriye yer kazanmaktadır.
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Şekil 59 – Kuzey Anadolu Fayı ve kollarına yerleşmiş akarsulardan biri olan Gerede’deki Ulu
Çay vadisinin topografya haritası (Gerede).

Şekil 60 ve 61 – Ege grabenlerine yerleşen akarsuların uzanım doğrultuları ile Plaka
Tektoniği kuramına göre Batı Anadolu Açılım Bölgesi (Extensional Province) ile
uyumluluğu (Soldaki uydu görüntüsü: Reid Wiseman’a ve sağdaki çizim Tuncay
Taymaz’a aittir; bunlardan düzenlenerek çizilmiştir).
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Foto 82 ve 83 – Eşen Çayı kollarından Karadere Kanyonunun farklı açılardan
görüntüsü (Ahmet Ertek arşivi, 2009).
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1) Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?
2) Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onuncu konuda, Kuaterner Coğrafyası dersinde, “Kuaterner'de Flüvyal Topoğrafya ve
Flüvyal Şekiller” konusu işlenmiştir. Konu, iki ana alt başlıkta ele alınmıştır. Bunlardan
ilkinde, Kuaterner’de Dünya’nın Flüvyal Topografyası ve Şekilleri örnekleriyle ve
nedenselliğiyle açıklanmıştır. İkinci konuda ise; Kuaterner’de Türkiye’nin Flüvyal
Topografyası ve Şekilleri oluşum ve gelişim mekanizmaları, örnekleri ve nedenleriyle
anlatılmıştır. Konu, yine çeşitli tablo, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

“Günümüzde yeryüzünün 1/3’ü kara parçalarından oluşurken; bunun da yaklaşık 1/3’ü
akarsular tarafından akaçlanan akarsu havzalarından oluşmaktadır.” ifadesi doğru mu,
yanlış mı?

Doğru (

)

Yanlış (

)

2)

“İklimde oynamalar pozitif ve negatif yönde devam etmektedir. Buna dayalı olarak;
Kuaterner’deki soğuma ve ısınma dönemlerine bağlı olarak akarsu vadileri öncelikle
buzullaşmaya uğramış ve ardından iklimin ısınmasına dayalı buzul vadileri tekrar
akarsu vadilerine dönüşmüştür.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?

Doğru (

)

Yanlış (

)

3)

Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de Türkiye’de görülen flüvyal şekillenmelerden
birisi olduğu söylenebilir?

a)

Mağaralar

b)

Yalıtaşları

c)

Obruklar

d)

Devresel ve devresel olmayan taraçalar

e)

Morenler

4)

Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de Türkiye’de görülen flüvyal şekillenmelerden
birisi olamaz?

a)

Akarsu ötelenmeleri

b)

Rift ve graben sahalarına yerleşmiş akarsular

c)

Alüvyal ve yerlikaya taraçaları

d)

Devresel ve devresel olmayan taraçalar

e)

Morenler

5)

Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de ülkemizde görülen akarsuların oluşturduğu
şekillerden birisi değildir?
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a)

Antesedant ve epijenik vadiler

b)

Polyeler

c)

Asılı vadiler

d)

Kapmalar

e)

Ötelenmele

6)

Türkiye’de görülen drenaj tiplerini sıralayınız.

a)………….
b)………….
c)………….
d)………….
e)………….
f)…………..
g)………….
h)………….
ı)…………..
i)…………..
7)

Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da doğu-batı yönlerdeki grabenlere yerleşerek,
Ege Denizine yönelmiş büyük nehirlerden birisidir?

a)

Kızılırmak

b)

Ceyhan Nehri

c)

Aras Nehri

d)

Fırat Nehri

e)

B.Menderes Nehri

8)

Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da doğu-batı yönlerdeki grabenlere yerleşerek,
Ege Denizine yönelmiş büyük nehirlerden birisi olamaz?

a)

Meriç Nehri
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b)

Bakırçay

c)

Gediz Çayı

d)

K. Menderes Nehri

e)

B. Menderes Nehri

9)

“Türkiye’de, hem de yakın jeolojik geçmişte meydana gelmiş akarsu şebekesi ile
bugünkü arasında çok büyük farklılıklar vardır. Bunda esas
rolü;(a)……………………., genç tektonik hareketler dolayısıyla
(b)…………………….. oynamışlardır.

a)…………………………….
b)……………………………
10)

Aşağıdakilerden hangisi bir antesedans boğazdır?

a)

Misiköy Boğazı

b)

Göksu Boğazı

c)

Kemah Boğazı

d)

Dil Deresi Boğazı

e)

Erengüllü Boğazı
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Cevaplar
1-Yanlış (ifadenin doğrusu: …2/3’ü akarsular tarafından…)
2-Doğru
3- d)Devresel ve devresel olmayan taraçalar
4- e)Morenler
5- b)Polyeler
6- a)dandritik, b)ortogonal kafesli, c)romboidal kafesli, d)paralel, e)subparalel, f)halkalı,
g)radyal, h)sentripetal, ı)kancalı i) bozulmuş
7- e) B. Menderes Nehri
8- a)Meriç Nehri
9-a)tektonizma, b)volkanik faaliyetler
10- c)Kemah Boğazı

271

11. KUATERNER'DE EOLİYEN TOPOGRAFYASI VE EOLİYEN
ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kuaterner’de Dünya’nın EoliyenTopografyası ve Şekilleri
11.1.1. Çöl sahaları ve oluşum şartları
11.2. Kuaterner’de Türkiye’nin Eoliyen Topografyası ve Şekilleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner’de Dünya’nın EoliyenTopografyasını açıklayınız.
2-Kuaterner’de oluşup, gelişen eoliyen şekilleri nelerdir? Açıklayınız
3-Dünya’da çöl sahaları nerelerde görülür? Neden?
4-Çöllerin oluşum şartlarını açıklayınız.
5-Kuaterner’de Türkiye’de oluşan Eoliyen Topografyasını açıklayınız.
6-Türkiye’de eoliyen şekilleri en fazla nerelerde görülür?
7-Türkiye’deki eoliyen şekillerinin oluşum nedenlerini sıralayınız.
8-Kumulların nasıl oluşur?
9-Lös Dünyada nerelerde görülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner'de Eoliyen
Topografyası Ve Eoliyen
Şekilleri

Kuaterner’de Dünya’nın
EoliyenTopografyasını ve
Şekillerini kavramak ve
öğrenmek.

Kuaterner'de Eoliyen
Topografyası Ve Eoliyen
Şekilleri

Günümüz çöl sahalarını ve
oluşum şartlarını kavramak
ve yayılış alanlarını
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner'de Eoliyen
Topografyası Ve Eoliyen
Şekilleri

Kuaterner’de Türkiye’nin
EoliyenTopografyasını ve
Şekillerini kavramak ve
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Eoliyen topoğrafyası



Eoliyen şekilleri



Rüzgârın oluşturduğu şekiller



Kurak bölge



Yarıkurak bölge



Kumul



Kumul topografyası



Lös



Eolinit



Fosil kumul
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Giriş
Eoliyen (Aelian) terimi, Yunanca Aiolos (hızla hareket eden) ve Latince Rüzgârlar
Tanrısı Aeolus’a ithafen, ilk kez 1600’lerde kullanılmış olup, Türkçemize rüzgâra ait
şeklinde çevrilebilir. Batı Anadolu’da Gediz Vadisi ile Edremit Körfezi arasındaki Ege
Kıyılarına da, olasılıkla çok rüzgârlı olduğundan, antik Yunan’da Aolis adı verilmiştir
(Ocakoğlu, 2012).
Rüzgâra ait (Eoliyen) süreçler, öncelikle kızgın çöller, kum fırtınaları ve kumulları ilk
akla getirirse de; burada ele almamız gereken şekliyle, acaba günümüzde kurak ve yarıkurak
sahalarının ya da çöllerin yayılış alanları, burada bulunma nedenleri nelerdir? Ve ardından da
Kuaterner süresince bu sahalar hep aynı şekilde mi kaldılar? Yoksa bir başka iklimin tesiri
altında bir diğer morfojenetik ya da morfoklimatik bölgeyi mi temsil ediyorlardı? Sorularının
cevaplarını arayıp, bulmamız gerekir.
Peltier’e göre glasyal, periglasyal, flüvyal, selva ve savan gibi morfojenetik
bölgelerin yanısıra; yıllık yağış tutarının 250-500 mm arasında olduğu yarıkurak bölgeler ve
250 mm’den az olduğu kurak bölgeler, son iki morfojenetik bölgeyi oluşturur. Bunların her
birinin kapladıkları saha çok geniştir. Bugün karalar yüzeyinin % 10’u buzullar ile kaplıdır.
Bu sahayı, periglasyal süreçlerin etki sahasına karşılık gelen ve oldukça geniş bir yer
kaplayan periglasyal morfojenetik bölge kuşatır. Kurak iklim şartları meydana gelen
şekillendirme süreçlerinin asıl rolü oynadığı kapalı havzalar (areik sahalar), de Martonne’a
göre karaların % 17’sine eşit bir yer kaplar. Köppen’in formülleri kullanıldığında kurak
sahanın yüzölçümü, karaların % 27’sine ulaşır. Rüzgârın başlıca taşıyıcı etken olduğu,
çözülmenin ve kütle hareketlerinin özel şekiller gösterdiği bu asıl kurak bölgeler veya çöller
ile nemli iklim bölgeleri arasında geçişi sağlayan ve bazı özel topografya şekilleri ile
karşılaşılan yarıkurak bölgeler yer alır. Topografya şekilleri üzerinde zaman unsurunun etkisi
göz önüne alındığında; gerek iklimin, gerekse ona bağlı olarak süreçlerin etki sahasının
zamanla değiştiği ve bugünkü topografya şekilleri üzerinde iklim bakımından farklı bir
geçmişe ait süreçlerin büyük rol oynadığı düşünülebilir. Bu nedenle Pleistosen’de
glasiyasyonun en fazla gelişime eriştiği sırada karaların % 30’dan çoğu glasiyelerle
kaplanmıştı. Bu oran Avrupa’da % 64, Kuzey Amerika’da % 45 değerine ulaşmıştı. Söz
konusu kıtaların topografya şekilleri üzerinde glasyal süreçler, halen daha tazeliği
kaybolmadan çok derin izler bırakmıştı. Çöllerin, yarıkurak bölgelerin ve periglasyal
sahaların alan ve boyutlarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınırsa; Pleistosen’in
buzul devrelerinde flüvyal süreçlerin çok daha dar ve konum bakımından bu sayılanlara
benzer farklı bir sahayı kaplamış olduğu ortaya çıkar (Erinç, 2012a, s:314). O nedenle
Davis’in flüvyal topografya için zikretmiş olduğu “normal topografya” terimi için, zaman
zaman glasyal ve zaman zaman kurak ve yarıkurak bölgelere doğru iklim değişimleri
nedeniyle olabilecek kaymalarla yararına veya zararına gelişebileceğini ifade etmiştir. Bu
sebepten, kurak ve yarıkurak bölgelerin oluşturduğu günümüz sahalarını ele alırken; bugünkü
koşulların nedenleri araştırılması gerektiği gibi, bu sahalardaki daha önceki olabilecek farklı
morfojenetik bölge ya da bölgelerin izlerini de aramak yerinde olur. Kurak ve yarıkurak
Bölgelerin süreçler ve şekiller bakımından özellikleri ise şöyledir (Erinç 2012a)(Tablo 16)
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Tablo 16 – Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin Süreçleri ve Şekillerinin Tablosu (Erinç 2012a s:
320-321’deki “Morfojenetik Bölgeler Tablosu”ndan düzenlenerek).
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11.1. Kuaterner’de Dünya’nın EoliyenTopografyası ve Şekilleri
İklim ve topografya şekilleri bakımından nemli ve yarıkurak bölgeler arasında kesin
sınırlar çizmek çok güçtür. Aynı zorluk, kurak ve yarıkurak bölgeler arasındaki sınırı çizmek
için de zahmetlidir. Ancak nemli bölgelerde asıl etken akarsular iken; kurak bölgelerde
bugünkü koşullarda akarsuların şekillendirmedeki önemi daha azdır. Ancak birçok ikincil
şekillerin oluşması bakımından rüzgâr faaliyeti ön plana çıkar. Çöllerde sürekli akarsular çok
seyrektir. Var olanlar da daha nemli sahalardan kaynaklanıp, allojen (yabancı) karakterli Nil
Nehri gibi, çölü aşan akarsulardır. Kurak bölgelerin bir diğer özelliği bitki örtüsünün azlığıdır.
Yarıkurak bölgelerde seyrek ve kserofil olan bitki örtüsü, kurak bölgenin merkezine
yaklaştıkça hepten seyrekleşir, hatta tamamen ortadan kalkar. Kurak bölgelerde topografya
şekillerinin oluşumu ve gelişimi çözülme, seller, yüzeysel sellenmeler ve rüzgârın ortak
faaliyetlerinin eserdir. (Erinç 2012b, s: 5). Şekillenme bölgeden bölgeye, etken ve süreçlerin
etki derecelerine bağlı olarak eoliyen şekilleri de çeşitlilik gösterir. Buna dayalı olarak; kurak
ve yarıkurak bölgelerin ayrımını yapmak için; topografya şekillerine, bitki örtüsüne, klimatik
verilere, drenaj karakterine, toprak tipleri ve pedojeneze bakmak ve yerinde incelemek
gerektir.

11.1.1. Çöl Sahaları ve Oluşum Şartları
“Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyası”nın belirlendiği sahalar, karalar üzerinde
oldukça geniş yer kaplar ve Köppen’in formülü kullanılarak, bunların dünya üzerindeki
yayılış sahası 39 milyon km2yi bulduğu görülür. Bunun hemen hemen yarısı kurak iklim
sahalarına; diğer yarısı da yarıkurak iklim sahalarına aittir. Drenaj karakterine dayanarak, de
Martonne takip edilirse; düzenli akıştan yoksun sahaların yani çöllerin 28 milyon km2 yer
kapladığı izlenir. İç drenaj sahalarını da buna eklediğimizde, yarıkurak ve kurak şartların
egemen olduğu sahaların yüzölçümü 42 milyon km2ye yükselir. Bununla birlikte, iç drenaj
sahalarının azımsanmayacak bir kısmı, engebelerin yani dağların özellikleri nedeniyle sularını
okyanus-denizlere kadar gönderemeyecek orografik andoreizm sahalarıdır. Fakat bu gibi
yerler çıkarıldığında bile, geriye yine de çok geniş alanlar kalır. Gerçekten areik sahalar yani
asıl çöller, karalar yüzeyinin % 17’sine eşit bir sahayı kaplar (Şekil 62 ve 63). Kurak
iklimlerin bu geniş yayılışı, kurak bölgelere özgü şekillendirmenin morfolojideki önemini
belirtmeye yeterlidir. Pliestosen gibi, yakın bir jeolojik geçmişte, kurak ve yarıkurak
iklimlerin gelişme sahasında oluşan değişimler bu önemi daha arttırır (Erinç 2012b, s:12-13).
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Şekil 62 – Dünya üzerindeki çöl bölgeleri (www.mapofworld.com).

Şekil 63 – Yeryüzünde areik ve andoreik sahalar (de Martonne 1935’e göre; Pekcan
2002’den). 1- Düzgün akışı olmayan (areik) sahalar, 2- Düzgün akışlı (andoreik) sahalar, 3Areik ve andoreik sahaların günümüzdeki sınırı, 4- Areik ve andoreik sahaların dış drenaj
alanlarının yakın jeolojik zamanlardaki genişlemesinden önceki sınırı.
Kurak ve yarıkurak iklim koşullarının yeryüzünde dağılışı bakımından en göze çarpan
özellik, geniş ve bütün bir kurak sahanın Eski Dünya karalarının (Afro-Avrasya’nın) ortasında
Afrika’da Büyük Sahra ile Atlas Okyanusu kıyısından başlayıp Fas, Tunus, Cezayir, Libya,
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Mısır, Ortadoğu, Orta Asya yönünde verev olarak uzanmasıdır. Bunların yanında, kurak bölge
topografyasının ve kurak iklim şartlarının (Şekil 62 ve 63) büyük önem kazandığı diğer diğer
sahalar; Kuzey Amerika’da ve Güney Amerika’nın subtropikal batı kısımları yani kuzeyde
Kaliforniya çevreleri, güneyde And Dağlarının batı kıyı kesimidir. Ayrıca Afrika’nın
güneybatısı ve Avustralya bütün iç kesimi ve batı bölgesidir. Bu son üçünde, dolayısıyla K.ve
G.Amerika, Afrika, Avustralya’nın batı kesimlerinde görülen kurak bölge topografyasının
varlığı öncelikle kıtaların batısındaki okyanuslardaki soğuk su akıntılarının varlığının etkileri
nedeniyle olduğu şeklinde açıklanabilir. Bazı yazarlar, “Tropikal çöl ve step iklimi”
sahalarından bunları ayrı tutup, “Batı kıyısı çölleri iklimi” bölgeleri olarak ayrı ele almayı
uygun görmüştür (Erlat, 2014, s:91-119). Genel hatları ve özellikleriyle tanımlanan
yukarıdaki bu yayılıştan anlaşılacağı üzere, çöller ve yarıkurak sahalar, tropikal bölgelerden
ılıman kontinental sahalara kadar sokulmaktadırlar. Fakat bunların en geniş yer kapladıkları
yayılış sahaları genellikle subtropikal bölgelerdir. Ancak bunların özellikleri birbirine benzer
değildir. Ilıman bölgenin kurak ve yarıkurak karakteri üzerinde (1) denizden uzaklık ve
özellikle (2) engebenin özelliği nedeniyle, (3) deniz etkisine karşı kapalılık başlıca rolü
oynar. Bu koşullar altında, bu gibi sahalara (4) deniz kökenli nemli denizsel hava
kütlelerinin sokulması güçleşir. İç Asya çölleri ve ABD’nin güneybatısındaki Büyük Havza
Çölü (Great Basin Desert) daha çok bu uygun olmayan koşullarda oluşmuşlardır. Buna
karşılık tropikal ve subtropikal sahalarda çöl şartlarının oluşumunda, (5) atmosfer
dolaşımının özellikleri, bu enlemde dünyayı çeviren sürekli bir (6) yüksek basınç kuşağının
varlığı asıl etkendir. Gerçekten atmosfer dolaşımı bakımından bir sübsidans, adiabatik
ısınma ve yükseltici hareketler diverjans sahası olan bu sahalarda hava hareketleri yağış
oluşumuna çok uygun değildir. Her iki yarımkürede de var olan diverjans ve sübsidans sahası
mevsimden mevsime yer değiştirmekle birlikte atmosfer dolaşımı mekanizmasının çok
durulmuş bir unsurudur. Bu nedenden dolayıdır ki, bu sahalarda yer alan Afrika’daki Büyük
Sahra (Foto 84), Libya, Kalahari; Asya’da Arabistan; Güney Amerika’da Atakama,
Meksika’da Sonora ve Avustalya çöl sahalarının, sadece günümüz çölleri olmakla kalmayıp;
atmosferin genel dolaşımı kadar eski bir geçmişe sahip olmaları gerekir. Tropikal ve
subtropikal çöller, soğuk dip sularının yüzeye çıktığı (7) soğuk akıntılar sahasında okyanus
kenarına kadar dayanır. Bu durum intertropikal bölgelerde yer alan karaların özellikle, batı
kıyılarında gerçekleşir. Bu akıntılar, özellikle kıyı bölgesinde bile, denizden gelen nemli hava
kütlelerinin daha karaya varmadan önce serin sular üzerinden geçerken soğuyarak
yoğuşmalarına ve bu şekilde Şili ve Namibya (Foto 85) kıyılarında görüldüğü gibi, genelde
kıyı sislerinin oluşumuna neden olurlar (Erinç 2012b, s:12-13).
Bazı çöllerin oluşum olarak çok eski olduklarına şüphe yoktur. Örneğin Güney
Afrika’da yapılna araştırmalar subtropikal çöl kuşağının, zaman zaman sınırlı bir bölgenin
çevresinde yer değiştirmiş olmakla birlikte, Jura’dan Tersiyer sonlarına kadar bazı sahalar
üzerinde olasılıkla hiç çekilmediğini göstermektedir. Kuzey Büyük Sahra Çölü,
Oligosen’den beri kurak karakterini korumuştur. Güney Amerika çölleri, başta Atakama
Çölü olmak üzere, Tersiyer başından beri vardırlar. Kuzey Amerika’nın güneybatı kısmındaki
Sonora Çölü çevresinde Miosen’de de çöl şartları egemendi. Bütün bu gözlemler, özellikle
subtropikal çöllerin eskiliğini kanıtlamaktadır. Fakat bu sahaların da içinde bulunduğu halde,
yeryüzündeki çöllerin büyük bir kısmında, akarsuların ve yağmur sularının çok daha kuvvetli
281

rol oynadığı daha nemli devrelere ait belirgin izler ve kanıtlar vardır. Bunların bir kısmı
Pleistosen’e, bir kısmı ise daha eski jeolojik devirlere aittir. Pleistosen’e ait olanlar daha
belirgin ve tazdir, bunlar topografyada çok daha önemli rol oynarlar. Gerçekten Pleistosen’in
“plüvyal” adı verilen daha nemli dönemlerinde ABD’nin batısındaki Nevada’da kurak Büyük
Havzası’nda geniş yer kaplamış olan Bonneville ve Lahontan gibi göllere ait kalıntılar
(depolar, taraçalar, yüksek seviyelere karşılık gelen kıyı çizgileri) günümüzde bile genel
görünümde önemli yer tutar. Pleistosengöllerine ait depolar ve falezler, İç Anadolu’nun
Konya Bölümü’nde de tüm tazeliği ile dikkati çeker. Ankara’nın güneybatısında ve
Sultandağları ile Sakarya arasında saptanan bozulmuş drenaj şekilleri bu yarıkurak sahaların
Pleistosen’de daha nemli bir iklim altında işlendiğini gösterir. Kuzeybatı Afrika’da Timbuktu
çevresinde geniş yer kaplayan ve içinde tatlı su fosilleri bulunan tabakalar, yine Pleistosen’e
ait nemli bir plüvyal devrenin sonucudur. Güney Afrika’da Kalahari Çölündeki Vley’ler,
Pleistosen’de geniş yer kaplamış olan tatlı su göllerinin kalıntılarıdır. Libya ve Mısır
çöllerinde akarsular tarafından oluşturulduğuna şüphe olmayan eski kuru vadi şekilleri de yine
bu nemli plüvyal devrelere aittir. Orta Asya ve Ön Asya çöllerinde ve yarıkurak sahalarda da,
örneğin Aral Gölü’nün çevresinde eski kıyı izlerinin bulunması gibi, Pleistosen’e ait nemli
devrelerin eseri olan benzer şekiller mevcuttur. Bununla birlikte, bugün kurak bölgeye ait
etkenlerin ve süreçlerin faaliyette bulundukları sahalar, topografya bakımından çok evreli,
yani polijeniktir ve birçok yabancı ve relikt (kalıntı) şekli bünyelerinde bulundururlar. Bu
kalıntı şekillerin oluştukları devrelerin etkileri, kurak bölgelerin şekillenmesinde çok büyük
rol oynamıştır (Erinç 2012b, s:2-3).

Foto 84 – Sahra Çölü’nde tamamen taşlardan oluşan bir hamadalaşma örneği: Libya
(http://www.zoonar.de/photo/unfruchtbare-hammada-steinwste-in-der-sahara_2782435.html).
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Foto 85 – Soğuk okyanus akıntılarının etkin olduğu güney Afrika’daki kumlu çöllere
örnek oluşturan Namib Çölü (www.nationalparktraveler.org).
Eoliyen topografyasına ait şekilleri; öncelikle kurak ve yarıkurak bölgelerde oluşmuş
jeomorfolojik şekilleri ele alarak başlamak gerekir. Bunlar: yardang’lar, şahinkaya ve
mantarkaya’lar, kovuk, tafoni ve kafesli çözülme, üçgen yüzlü façetalı çakıllar, çöl
kaldırımları, hamada ve serir’lerdir. Ayrıca, yine bu bölgelerde rüzgârın oluşturduğu şekiller
olarak; tüm farklı oluşum çeşitleriyle kumdan oluşan kumullar, kum örtüleri ile mil ve tozdan
oluşan lös ve lünetler bulunur. Bir de badlands topografyası, playa’lar, bahada’lar,
pediment’ler ve pedimentasyon, inselberg’ler, kanyon’lar kurak ve yarıkurak bölgeler
topografyasının tipik morfolojik şekilleridir. Bunlardan üzerinde durulması gerekenler ikisi
Kuaterner’in belirteçlerinden olan kum boyutundaki unsurlardan oluşan kumullar ve toz ve
mil gibi daha ince unsurlardan oluşan lös topografyasıdır (Şekil 64). Namib(Foto 85), Sahra,
Libya, Dehna, Arabistan gibi kumlu çöllerin belki en önemli rüzgâr birikim unsurlarından
olan kumulların şekli, belirli bir yöndeki rüzgârın tekrarı gibi etkenlere bağlıdır. Bitki örtüsü
de bu konuda rol oynar. Ancak asıl belirleyici rüzgârdır ve bir sahadan rüzgârla taşınan
kumların bir başka sahada düzensiz şekilde biriktirilmesiyle oluşan şekilleridir (Erinç 2012b,
s: 35). Lös depoları ise, deposunun 3/4’ünü oluşturan çok küçük boyuttaki (çapı 0,01-0,05
mm arasında) olan mil ve tozlardan meydana gelir. Kalker bakımından zengindirler. Lös
içinde % 10-25 oranında bulunurlar. Lösü oluşturan unsurlar çözülmeye uğramamıştır ve
köşeli kırıntı halindedir. İçinde kolloidal kil yoktur. Lösün diğer öneml özelliği geçirimli
oluşu, elde hafif pürüzlü bir his bırakarak oudra halinde ezilmesi, sarımtırak bej renkte olması
ve sonuçta dik duvarlar halinde, sanki dik falezler oluşturarak yıkılmaya eğilimli bir iç yapıya
sahip olmalarıyla tanınırlar. Lös, aynı kumullar gibi, rüzgâr tarafından taşınıp yığılarak
oluşmuş depolardır. Buna göre lösün kaynağını çöller ve yarıkurak sahalardaki depresyonların
tabanlarında ve bitki örtüsünden yoksun taşkın ovalarında gittikçe ufalanarak zamanla toz
boyutuna inen dökünt veya proglasyal sahalardaki akarsuların geniş ve kuru tabanlarından
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meydana gelen flüvyo-glasyal depolar oluşturur. Bu kaynak sahalarından havalandırılan
tozların, uygun koşullar sunan bölgelerde çökelmesi ve birikimi sonucunda lös depoları oluşur
(Erinç 2012b, s:58). İnce tabakalı 2,5 milyon yaşındaki kalın lös depoları Moğolistan güneyi
ve Çin’in kuzeyinde (Foto 86) geniş yayılış alanlarında bulunur. Hatta bu sahalar lös platoları
şeklindedir. Buna benzer bir başka örnek de üzerinde Tiflis’in kurulu olduğu lös platosudur.
Ayrıca ABD’nin orta kesiminde, Arjantin pampalarında, Kuzey Avrupa’da, Batı Rusya’da
lösler geniş yer kaplarlar (Şekil 64).

Şekil 64 – Dünya Lös Bölgeleri Dağılış Haritası (clasfaculty.ucdenver.edu).

Foto 86 - Çin’in kuzeyindeki Jixian bölgesinde rehabilite edilen lös platosu
(worldbank.mrooms.net).
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11.2. Kuaterner’de Türkiye’nin Eoliyen Topografyası ve Şekilleri
Türkiye’de hidrolojik bilançonun Kuaterner süresince ve günümüze kadar önemli
değişikliklere uğramış ve bununla ilgili birçok çalışma ortaya konmuştur (Erinç 1955; Erinç
1967; Erol 1969; İnandık 1965; Sungur 1974). Bu araştırmalara göre, Kuaterner esnasında
nemli (plüvyal) ve daha kurak (interplüvyal) devreler birbirini izlemiştir. Nemli devrelerde
güçlenen akarsular, kurak devrelerde zayıflayarak gücü azalmış, bu iklim değişiklikleri
Burdur Gölü ve Tuz Gölü kapalı havzaları çevrelerinde klimatik taraçaların meydana
gelmesine, halen kuru vadi şebekelerinin oluşumuna ve düzensizleşen akış şartlarına neden
olmuştur. Kuaterner’in nemli devrelerinde bazı kapalı havzalarımızda, örneğin Konya-Ereğli
havzasında geniş göller teşekkül etmiş, bunların ve genellikle diğer kapalı havza göllerinin
seviyelerinde, Pleistosen iklim değişimlerini belirgin bir şekilde gösteren seviye değişiklikleri
meydana gelmiştir. Tuz Gölü çevresinde muhtemelen Günz, Mindel ve Riss glasiyalleri ile
karşılaştırılan eski plüvyallere ait taraçalardan başka, son glasiyale yani Würm’e atfedilen ve
nihayet, Holosen’e ait olması gereken iki seviye Erinç tarafından (Erinç, 1969) tesbit
edilmiştir. Konya plüvyal gölü ile ilgili olarak yapılan diğer bir jeomorfolojik araştırma
sonucunda ise (Sungur 1967), bu havzada 3 Pleistosen dolgu taraçası bulunmuş, bunların son
plüviyalin safhalarına karşılık geldiği, bunu takiben havzanın çok kuraklaşarak uzunluğu 3-4
km’yi bulan firkete kumulları ile kaplandığı, daha sonraki bir safhada ise kuraklığın şiddetini
kaybederek firkete kumullarının bitki örtüsü ile kaplandığı ve nihayet, iklimin tekrar
kuraklaşması ve beşeri tahripler neticesinde vejetasyonun seyrekleşerek eski plüvyal göl
tabanı üzerinde bugünkü barkanların ve kum reliefinin oluştuğu Erinç tarafından ortaya
konmuştur. Bütün bu bulgular, Kuaterner stratigrafinin başlıca bölümlerini, Kuaterner’de
meydana gelen iklim değişimlerini ve prehistorik ekolojik şartların tesbiti bakımından çok
değerli ve kullanılan metodun sağlıklı olması bakımından, örneğin polen analizleri (hatta
diğer izotop analizleri) kadar, belirleyici çok doğru ve emin sonuçlarıdır (Erinç, 1970, s: 1415). Kapalı havzalarımızdan Tuz Gölü’nün güneyinde onun gittikçe kuraklaşarak çekilmesini
takiben oluşmuş bulunan ve onun havzası içinde bulunan bir başka saha da Eşmekaya
Sazlığı’dır. Bu mekan 40-50 yıl önce balık tutulan bir mekan iken; kışın ve ilkbaharda sulak
alana yazın da bir playa tabanına dönüşür (Foto 87). Karapınar’da kumul ilerlemesi sonucu,
1970’lerde başlayan tarlaları tehdit eden kumul önleme sistemli çalışmaları halen günümüzde
de sürmektedir (Foto 88 ve 89).

Foto 87 – 40-50 yıl önce bir göl iken bataklığa, günümüzde ise bir playa tabanına
dönüşen Tuz Gölü güneyindeki Eşmekaya Sazlığı (Ahmet Ertek arşivi, 2.7.2012).
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Foto 88 – Karapınar’da geniş playa tabanı düzlüğü, sağda geride Karacadağ ve solda
ön planda bazaltik bir volkanik nek (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).

Foto 89 – Karapınar’da kumul ilerleme setleri (Ahmet Ertek arşivi, Mayıs 2003).
Erinç’in Çeşme-Ilıca’daki eolinitler (=fosil kumullar) ile ilgili çalışması (Erinç, 1955),
eolinit (rüzgarla ilgili) topografya bakımından, Kuaterner dönemi için önemli deliller ve izler
taşır. Benzer şekilde son yıllarda yaptığımız üç ayrı sahadaki eolinit (fosil) kumullarla ilgi
çalışmalar ve tarihlendirme kayıtları, bunların gelişimleri ve çevre denizleri hakkında ipuçları
sunmuştur. Bunlardan ilki bir yüksek lisans tezi dolayısıyla, (Çağlar, 2009) Kıbrıs Adasının
kuzeydoğusundaki Zafer Burnu’nun 10 km güneyindeki Altınkum mevkiindeki eolinitler 3 ve
14 m’lerde bulunurlar ve taşlamış haldedirler. Yapılan OSL tarihlendirme çalışmalarına göre,
Doğu Akdeniz kıyılarındaki Altınkum eolinitlerinin oluşumlarının başlangıcı: +14 m’dekiler
500-1200 yıllarına, +3 m’dekiler 1300-1600 yıllarına rastlar. İkinci çalışma Erginal tarafından
Bozcaada batısındaki Zunguma Burnu mevkiindeki 6 m yüksekliğe sahip olan eolinitler ise,
yine OSL yaşlandırmasına dayalı olarak 30 bin yıllıktır (Erginal et al. 2013). Son olarak, yine
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Erginal ile birlikte yaptığımız Şile batısındaki Doğancılı sahili mevkiindeki 8-9 m
yüksekliğindeki, kırmızı renkli Pliosen depoları üzerinde yer alan eolitlerin 3,5. metresinden
alınan bir örnekten yapılan OSL tarihlendirmesi sonucu günümüzden 138bin ±13.65 olarak
ortaya konmuştur (Erginal et al. 2013).
Sonuç olarak, Kuaterner göstergeleri içinde sayılabilecek olan eolinitler, kumullar,
lösler gibi depo oluşturan şekillenmeler; gerek jeomorfolojik gözlemlere dayalı arazi
çalışmaları ve gerekse radyometrik yaş tayinleri sonucunda, Kuaterner esnasındaki olayların
ve süreçlerin çözümüne katkı sağlarlar.

Foto 90 - Şile batısındaki Doğancılı mevkiindeki 8 m yüksekliğindeki Pliosen kil-kum
depoları üzerinde yer alan plaj gerisindeki taşlaşmış fosil kumullar (eolinitler)(Ahmet Ertek
arşivi, 26.1.2009)
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onbirinci konuda, Kuaterner Coğrafyası dersinde, rüzgârın hâkim olduğu
“Kuaterner'de Eoliyen Topoğrafyası ve Eoliyen Şekilleri” konusu işlenmiştir. Konu, iki ana
alt başlıkta ele alınmıştır. Bunlardan ilkinde, Kuaterner’de Dünya’nın Eoliyen Topoğrafyası
ve Eoliyen Şekilleri örnekleriyle ve nedenselliğiyle açıklanmıştır. İkinci konuda ise;
Kuaterner’de Türkiye’nin Eoliyen Topoğrafyası ve Eoliyen Şekilleri oluşum ve gelişim
mekanizmaları, örnekleri ve nedenleriyle anlatılmıştır. Konu, yine çeşitli tablo, şekil ve
fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
sıralayınız.

Peltier’e göre Dünya’da kaç tip morfojenetik bölge bulunur? Aşağıya

a)……………………….
b)……………………....
c)………………………
d)………………………
e)………………………
f)……………………….
g)………………………
2)
Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de oluşup, gelişen kurak ve yarıkurak
bölgelerin eoliyen şekillerinden birisidir?
a)

Sirk

b)

Dolin

c)

Lös

d)

Ria

e)

Boğaz

3)
Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de oluşup, gelişen kurak ve yarıkurak
bölgelerin eoliyen şekillerinden birisi olamaz?
a)

Lapya

b)

Lös

c)

Tafoni

d)

Mantarkaya

e)

Pediment

4)
Peltier’e göre; yıllık yağış tutarının ………………… arasında olduğu
yarıkurak bölgeler ve ………………….. olduğu kurak bölgelerolarak iki önemli
morfojenetik bölgeyi oluşturur.
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a)

50-100 mm - 50 mm’den az

b)

150-250 mm - 150 mm’den az

c)

250-500 mm - 250 mm’den az

d)

350-700 mm - 350 mm’den az

e)

500-1000 mm - 500 mm’den az

5)
Aşağıdakilerden hangisi eoliyen topografyasında genelde birinci dereceden
etken değildir?
a)

Akarsular

b)

Rüzgâr

c)

Çözülmer

d)

Akıntılar

e)

Buzullar

6)
Köppen’e göre, “Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyası” dünya
üzerindekaç km2yayılış sahasına sahiptir?
a)

9 milyon km2

b)

19 milyonkm2

c)

29 milyonkm2

d)

39 milyonkm2

e)

49 milyonkm2

7)
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyasında okyanus ve denizlere sularını
ulaştırarak dış havzalara akışı olan akarsulara sahip sahalara ne isim verilir?
a)

Areik sahalar

b)

Andoreik sahalar

c)

Eksoreik sahalar

d)

Hiçbiri

a)
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyasında dışarıya akışı olmayan
akarsulara sahip sahalara ve kapalı havzalara ne isim verilir?
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b)

Areik sahalar

c)

Andoreik sahalar

d)

Eksoreik sahalar

e)

Hiçbiri

8)
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyasında akarsulara sahip olmayan
sahalara veya çöl sahalarına ne isim verilir?
a)

Areik sahalar

b)

Andoreik sahalar

c)

Eksoreik sahalar

d)

Hiçbiri

9)
Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya kıtalarının batı kesimlerinde
görülen kurak bölge topografyasının varlığı öncelikle kıtaların batısındaki okyanuslardaki
soğuk su akıntılarından kaynaklandığı bilinir. Aşağıdaki çöllerden hangisi böyle bir soğuk
çöllere örnek oluşturur?
a)

Sahra Çölü

b)

Dahna Çölü

c)

Libya Çölü

d)

Suriye Çölü

e)

Namib Çölü

Cevaplar
1-a) Glasyal bölgeler
b) Periglasyal bölgeler,
c) Flüvyal bölgeler,
d) Selva bölgeler,
e) Savan bölgeleri,
f) Yarıkurak bölgeler,
g) Kurak bölgeler
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2- c) Lös
3- a) Lapya
4-c)250-500 mm - 250 mm’den az
5-d)Akıntılar
6- d) 39 milyon km2
7-c)Eksoreik sahalar
8-b)Andoreik sahalar
9-a)Areik sahalar
10- e)Namib Çölü
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12. KUATERNER’DE OKYANUSLAR, DENİZLER, GÖLLER ve KIYI
ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kuaterner’de Dünya Okyanusları, Denizleri, Gölleri ve Kıyı Şekilleri
12.2. Kuaterner’de Türkiye Denizleri, Gölleri ve Kıyı Şekilleri
12.2.1. Karadeniz denizaltı vadi ve kanyonları
12.2.2. Yeşilırmak deltaik depoları
12.2.3. Antalya travertenleri
12.2.4. Gökçeada yalıtaşları
12.2.5. Şile-Doğancılı eolinitleri
12.2.6. Hasır Adası tsunamijenik depoları
12.2.7. Yalova-Karamürsel denizel taraçaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Günümüzde neden hemen hemen tüm Dünya kıyıları boğulmuş kıyılardır?
2) Buzulların etkilediği kıyı tiplerinin isimlerini sayınız.
3) Akarsuların etkilediği kıyı tiplerinin isimlerini sayınız.
4) Konstrüktif kıyı tiplerinin isimlerini sıralayınız.
5) Kayan’a göre, deniz seviyesi değişimi global ölçekte hangi olaylara bağlıdır?
6) Kuaterner’de Türkiye oluşan başlıca kıyı şekilleri oluşumlarının isimlerini
sıralayınız.
7) Denizaltı vadi ve kanyonları neden Ege Denizi kıyılarımızda belirgin değildir?
8) Türkiye’de nerelerde delta ovaları vardır?
9) Yalıtaşları nasıl oluşur?
10) Tsunamijenik depo nedir?
11) Deniz taraçaların oluşumu hakkında bilgi veriniz.
12) Marmara Denizi kıyılarında neden diğer denizlerimize göre daha fazla kıyı
taraçaları vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Kuaterner’de Okyanuslar,
Denizler, Göller ve Kıyı
Şekilleri

Kuaterner’de Dünya
Okyanuslarını, Denizlerini,
Göllerini ve Kıyı Şekillerini
kavramak ve öğrenmek.

Kuaterner’de Okyanuslar,
Denizler, Göller ve Kıyı
Şekilleri

Kuaterner’de Türkiye
Denizlerini, Göllerini ve
Kıyı Şekillerini kavramak ve
öğrenmek.

Kuaterner’de Okyanuslar,
Denizler, Göller ve Kıyı
Şekilleri

Kıyılarımızdaki denizaltı
Metin, sunum ve görselleri
vadileri ve kanyonları,
izleyerek ve konuyu tekrar
deltaik depoları,
ederek.
travertenleri, yalıtaşlarını,
eolinitleri, tsunamijenik
depoları ve denizel
taraçaların dağılışlarını
kavramak, bunun nedenlerini
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Boğulmuş kıyılar



Buzulların etkilediği kıyılar



Akarsuların etkilediği kıyılar



Düzenlenmiş kıyılar



Konstrüktif kıyılar



Denizaltı vadi ve kanyonları



Traverten



Delta



Yalıtaşı



Eolinit



Fosil kumullar



Rizolitler



Denizel taraçalar



Kıyı taraçaları
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Giriş
Kıyı topografyası üzerinde iklim; rüzgâr şiddetini, frekansını, çözülmenin ve kütle
hareketlerinin nitelik ve şiddetini, karalar üzerindeki süreçleri belirlemek yoluyla çeşitli
etkiler yapar. Bu etkiler o kadar kuvvetlidir ki, her morfojenetik bölgede bazı özel kıyı tipleri
oluşur. Günümüz kıyı tipleri ile, okyanus seviyesinin son deglasyasyona paralel yükselişi
sonucunda oluşmuştur. Yani iklim, Pleistosen’deki son büyük değişimi ile, kıyı tiplerinin
oluşumu üzerinde çok önemli ve kesin bir rol oynamış, hemen bütün yeryüzünde deniz
seviyesinin yükselmesine dayalı boğulmuş kıyılar (submerged coasts)’ın oluşmasına neden
olmuştur. Fakat aynı pozitif hareket ile ilgili olarak oluşmuş olmasına karşın; bu boğulmuş
kıyılar bir sahadan diğerine büyük farklar gösteren meydana getirirler. Çünkü aynı
transgresyon, eski glasiyasyon sahalarında fiyordlar’ın, fyerdler’in, föhrdeler’in, skyerler’in;
flüvyal morfojenetik bölgenin bazı sahalarında rialar’ın; step sahalarında limanlar’ın; çöl
bölgelerinde boğulmuş oued’lerin oluşumuna neden olmuş, tropikal sahalarda tek tepeler’in
(Rio de Janeiro Koyu), inselberg’lerin (güney Çin) veya konik karst topografyası’nın (GD
Asya’da Tonkin Körfezi); Akdeniz kıyılarında ise bazı karstik sahaların (Dalmaçya, güney ve
güneybatı Anadolu kıyıları) sular altında kalmasıyla özel Dalmaçya tipi kıyıların ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Kıyı tipleri ile, sular altında kalarak kıyı haline geçen sahanın
morfolojik karakteri arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Morfolojik karakter ise geniş ölçüde
iklime bağlıdır ve morfojenetik bölgelere göre değişir. Bununla birlikte kıyı tipleri arasında bu
farkları, yalnız klimatik kökenli süreç farklılıklarına bağlamak da olası değildir. Çünkü, kıyı
tiplerinin oluşumunda, yapı ve litoloji, evrim süresi, dalgalar ve akıntılar, gel-git etkinliği,
delta oluşumu ve tektonik hareketler gibi, iklim kadar önemli etkiler yapan fakat farklı
yayılışları morfojenetik bölgelere bağlı olmayan diğer etken ve süreçler de rol oynarlar (Erinç
2012a, s:323)(Foto 91-92-93-94-95 ve 96). Bu sebeple de günümüzde yeryüzünde görülen
kıyı tiplerine bakıldığında, asıl iki önemli etkenin ön plana geçtiği görülür. Bunlar;
buzullarınetkilediği kıyılar (Fiyord’lu, fiyerd’li, föhrde’li ve skyerli kıyılar) ve
akarsularınetkilediği kıyılar(Rialı, haliçli ve limanlı, kalanklı, setli, Dalmaçya tipi,
sürempoze kıyılar)’dır. Bir üçüncü grup olarak gelişen kıyı tipleri konstrüktiftir, yani
sonradan yapılmış daha doğrusu oluşmuş kıyılar grubu: Düzenlenmiş kıyılar’dır. Kıyının
ilksel bir oluşum şekli vardır. Ancak düzenlenmiş kıyılar, sonradan gelişen diğer etken ve
süreçler tarafından (volkanik, tektonik, mercan, alüvyal birikim, heyelanlı, antropojenik
kıyılar) oluşturulmuşlardır (Erinç 2012b, s:402-410).
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Foto 91 – Buzulların erimesi sonucunda alçak platoluk sahalara deniz sularının
basmasıyla boğulmuş kıyılara örnek oluşturan İsveç’in başkentinden Stockholm fyerd’li
kıyıları (meetingplanner.visitstockholm.com).

Foto 92 – Eski akarsu ağızlarının deniz suları tarafından boğulmasıyla oluşmuş Rialı kıyılara
bir örnek: Sinop’ta Hamsilos Koyu (Kaynak: Türk Hava Kurumu).
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Foto 93 – Karadeniz’de Dinyeper Nehri ağzında limanlı kıyılar (googleearth’den).

Foto 94 – Konik (kuleli) karstsahalarının boğulmasıyla oluşmuş kıyılara bir örnek:
Güneydoğu Asya’da Phuket Adası çevresi (expatteacherinthailand.blogspot.com).
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Foto 95 – Delikli karst sahalarının deniz basmasına uğrayarak sular altında kalmasıyla
oluşan Dalmaçya tipi kıyılara örnek: Hırvatistan sahillerinden Telascica kıyıları
(like2sail.com).

Foto 96 – Antropojenik (insan eliyle) yapılıp, düzenlemiş kıyılara bir örnek: İstanbulBakırköy sahilindeki Ataköy Marinası (Kaynak: Bakırköy Belediyesi, 2008).
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Pleistosen’in buzul arası interstadyal devrelerinde yani nemli devrelerde güçlenen
akarsular, kurak devrelerde zayıflayarak gücü azalmış, bu iklim değişiklikleri klimatik
taraçaların meydana gelmesine, halen kuru vadi şebekelerinin oluşumuna ve düzensizleşen
akış şartlarına neden olmuştur. Kuaterner’in nemli devrelerinde bazı kapalı havzalarda,
örneğin Afrika’da Çad Gölü, Asya’da Aral Gölü, Kuzey Amerika’da Kanada-ABD
sınırındaki Göller Bölgesindeki Erie, Ontario, Superior, Huron ve Michigan gölleri
çevrelerinde, ülkemizde Burdur ve Tuz Gölü kapalı havzaları çevrelerinde, hatta KonyaEreğli havzasında geniş göller teşekkül etmiş, bunların ve genellikle diğer kapalı havza
göllerinin seviyelerinde, Pleistosen iklim değişimlerini belirgin bir şekilde gösteren seviye
değişiklikleri meydana gelmiştir. Bu göllerin çevresinde Günz, Mindel ve Riss glasiyalleri
(K.Amerika’da Nebraska-Kansas-İllinois) ile karşılaştırılan eski plüvyallere ait taraçalardan
başka, son glasiyale yani Würm’e (K.Amerika’da Wisconsin) atfedilen ve ayrıca Holosen’e
ait farklıtaraça seviyeleri mevcuttur.Konya plüvyal gölü ile ilgili olarak yapılan jeomorfolojik
bir araştırma sonucunda ise (Sungur 1967), bu havzada 3 Pleistosen dolgu taraçası bulunmuş,
bunların son plüviyalin safhalarına karşılık geldiği, bunu takiben havzanın çok kuraklaşarak
uzunluğu 3-4 km’yi bulan firkete kumulları ile kaplandığı, daha sonraki bir safhada ise
kuraklığın şiddetini kaybederek firkete kumullarının bitki örtüsü ile kaplandığı ve nihayet,
iklimin tekrar kuraklaşması ve beşeri tahripler neticesinde vejetasyonun seyrekleşerek eski
plüvyal göl tabanı üzerinde bugünkü barkanların ve kum reliefinin oluştuğu Erinç tarafından
ortaya konmuştur. Bütün bu bulgular, Kuaterner stratigrafinin başlıca bölümlerini,
Kuaterner’de meydana gelen iklim değişimlerini ve prehistorik ekolojik şartların tesbiti
bakımından çok değerli ve kullanılan metodun sağlıklı olması bakımından, örneğin polen
analizleri (hatta diğer izotop analizleri) kadar, belirleyici çok doğru ve emin
sonuçlarıdır(Erinç, 1970, s: 14-15). Dolayısıyla görülüyor ki, okyanus ve denizlerin kıyıları
ile göl kıyılarının etken ve süreçler tarafından işlenişi, Kuaterner’de de birbirine benzerlik
göstermeyen yerel farklılıklar sunmuştur.
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12.1. Kuaterner’de Dünya Okyanusları, Denizleri, Gölleri ve Kıyı
Şekilleri
Kuaterner sırasında, özellikle buzul ve buzularası dönemlere dayalı olarak deniz
seviyesi aynı kalmamış bu seviye buzul erime ve donmalarına yani pozitif ve negatif yönde
değişmelere uğramıştır. Aynı şekilde kıyı bölgelerinde de dikey yönde karanın yükselimi ya
da alçalımıyla ilgili olumlu ve olumsuz yönde tektonik hareketlere uğramıştır. Dolayısıyla
“Kıyı Jeomorfolojisi” özellikle de “Kıyı Coğrafyası” araştırmaları okyanus ve denizlere kıyısı
olan sahalarda litolojik birimler ve yapının denetiminde geliştiği için, farklı morfojenetik
bölgelerde çeşitli klimatik, östatik ve tektonik hareketlerin etkisinde kaldıklarından
açıklanması çok kolaymış gibi görünürse; aslında bir o kadar da kapsadığı tüm topografyalar
adına belki de coğrafyanın en zor alt dalıdır. Çünkü zaman zaman yatay yönde ve yer yer de
dikey yönde denizin ve karanın hareketliliğini sürdürdüğü insanlık tarihi içinde defalar kez
şahit olunmuştur (Foto 97-98-99-100-101 ve 102). Bu konuda örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Afrika ve Avrasya plakalarının kıta-kıta çarpışmasına örnek oluşturan dalmabatma zonu kuzeyinde Ege Denizindeki Santorini volkanının püskürmeleri sonrasında çöken
kalderasını Kuaterner döneminde son Flandr Transgresyonuyla deniz basmasına uğraması bu
örneklerin en belirginidir. Karşılaştırma yapmak üzere karada bulunan ancak tektonik bir göl
olan Nikaragua’daki oluşumun süreçleri bakımından ikizi ise, bir göl içinde gelişmiş aslında
volkanizmanın eseridir. Deniz basması uğramış alanlara bir başka karşı örnek ise; Rodos
Adası doğusunda Lindos Koyu mevkiinde bölgenin genel yükselimiyle ilgili kıyı çizgisinin
+8 m yükselmiş olması ve koyda belirgin kanıtlanın varlığıdır ya da Yenikapı’da Marmaray
Metro çalışmaları dolayısıyla ortaya çıkarılan günümüzden 8500 yıl öncesine tarihlenen
Neolitik yerleşmelerse aynı Santorin gibi Kaldera çevresinde yaşayan eski halkın yerleşmeleri
ve kalıntıları günümüzde Ege Denizi suları altındadırlar. Bir diğer kanıt 1999 Marmara
Depremi sonucunda Gölcük-Değirmendere sahilinde denizin tekrar karadan yer kazanarak
kıyı bölgesini deniz sularının basması ya da M.Ö. oluşan bir deprem sonrasında Antalya’da
Kekova kıyılarında Likya Dönemine ait kıyı yapılarının sular altında kalması neden olmuştur.
Bu örnekler; denizin pozitif veya negatif ya da karanın yükselimi ve alçalımıyla ilgili
örneklerin bazılarıdır. Bunlar Kuaterner’in son dönemleri Holosen-Antroposen devirleri
içinde meydana gelen insanlığın da gözlemlemiş olduğu tektonizma, iklim değişikliği sonucu
deniz basması ya da çekilmesiyle oluşan östatik hareketler, volkanizma, depremsellik ve
tsunami gibi doğa olaylarıdır.
Deniz seviyesi, okyanusları-denizleri dolduran su kütlesinin yüzeyi olduğuna göre, bu
yüzeyin seviye değişmeleri öncelikle su kütlesinin hacmi ile ilgilidir. Su hacmi artarsa deniz
seviyesi yükselir, azalırsa alçalır. Bunu kontrol eden en önemli etken, öncelikle iklim
değişmeleridir. İklimde soğuma olursa denizlerden buharlaşan sular karalarda geniş ve kalın
buzul örtüleri oluşturacağı için deniz seviyesi alçalacak, sıcak iklim dönemlerinde ise
karalardaki buzulların erimesiyle oluşan sular sular denizlere bu kez geri döneceği için seviye
yükselecektir. Bu olayların nedenselliği: yerin iç ısısından kaynaklanan termo-izostazi, eriyen
buzullardan kaynaklanan glasiyo-izostazi, volkanizma olaylarından kaynaklanan volkanoizostazi, kıyı bölgelerine taşınan sedimetlerden kaynaklanan sediment-izostazi olaylarına
bağlıdır. Tablo 17’de hidrosfer’de toplam su dağılışını gösterilmiştir (Kayan, 2012).
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Tablo 17 – Hidrosfer’de toplam su dağılışı, (1) UNESCO 1971 verileri (Pirazzoli
1996); (2) Bugünkü toplam okyanus ve denizlerin alanı (361,3 milyon km3) üzerinde
sağlayabileceği yükseklik (Kayan, 2012’den).

Foto 97 – Orta Amerika’daki Nikaragua’da oluşmuş bir kaldera gölü olan Nikaragua
Gölü ve içinde aktif volkanlardan biri olan Conception volkanının da yeraldığı ve birden fazla
piroklastik koniden oluşan adacıklar şeklinde göl sularıyla kaplı volkanik koniler
(googleearth_2.7.2014).

Foto 98– Ege Denizinin bulunduğu Egeid kıtasının çökmesiyle Santorini kalderasının
deniz basmasına uğramış hali (Gooleearth’ten uyarlanarak).
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Foto 99 - Rodos Adası doğusundaki Lindos Koyu’nda kıyı bölgesinin +8 metre
yükselmesine örnek oluşturan eski kıyı izleri (Ahmet Ertek arşivi, 29.9.2010).

Foto 100 – Marmara Denizinin günümüz seviyesinden -8 m aşağısından, Bayrampaşa
(Likos) Deresi ağzındaki Yenikapı Marmaray Metro kazısından çıkarılan Theodosius Limanı
ahşap kazıkları (Ahmet Ertek arşivi, 10.9.2011)
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Foto 101 – Kocaeli-Değirmendere’de 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında KAF
tektoniğine dayalı yatayda 700 m; dikey yönde 15 m denizin karaya doğru ilerlemesi
(Basından).

Foto 102 – Antalya-Demre’de deniz basmasına uğramış sualtında kalan Likya
arkeolojik yerleşme kalıntıları (Mehmet Zor arşivi, 2008).
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12.2. Kuaterner’de Türkiye Denizleri, Gölleri ve Kıyı Şekilleri
Türkiye kıyılarına genel olarak bakıldığında; Trabzon, Samsun, Sinop, YalovaKaramürsel, Tekirdağ-Gaziköy-Şarköy, Gelibolu ve Çanakkale kıyılarında 50, 18-20, 7-8, 2
metre seviyelerinde denizel taraça depolarına; Antalya’da traverten depolarına, AlanyaGazipaşa, Adana-Yumurtalık ve Karataş’ta, Gökçeada, Bozcaada ve Hasır adaları kıyılarında,
Şile’de ve Kıyıköy’de, İznik Gölü ve Van Gölü kıyılarımızda yalıtaşlarını, Şile-Doğancılı
kıyılarında eolinit, kokonit ve rizolitlerden oluşan genç depoları, İstanbul-Karaburun
kıyılarında kokonitleri, Bozcaada’da kıyının pekçok yerinde denizel taraça, eolinit ve
rizolitlerden oluşan depoları izlemek ve bunlardan yapılan tarihlendirmeler sonucu deniz
seviyesi değişimleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Dünya’da malum olduğu
üzere denize çekilen setler vasıtasıyla Amsterdam halkı -5 m aşağıda ve Venedik (Foto 103 ve
104) halkı ise, deniz seviyesi düzeyinde 18.-19. yy.da inşa edilen konutlarda yaşamlarını
sürdürmektedirler. Daha ötesi, Amsterdam’da Ji Adası çevresinde yeni oluşturulan konut
alanları ya da BAE’da yapılan palmiye konutları ve Dünyanın 7. Yıldızlı otellerinin
bulunduğu mekânlarda yapılan 2’şer katlı villalar deniz seviyesi artışına dayalı büyük tehdit
altında olan sahalardır (Foto 105 ve 106). Hatta dünya deltalarındaki deniz seviyesinde
sürdürülen hayatlar insan yaşamlarında bundan sonraki dönemde olabilecek deniz seviyesi
artışına dayalı insanlığın ciddi anlamda göçe zorlanmasına sebep olabilecektir. Lakin bu
şekilde gerek Türkiye kıyılarında ve gerekse deltaları alanlarında kara ve denizin birbirinin
lehine ya da alehine sürdürdükleri delta gelişimleri fazlalaşmakla birlikte; kısmen gerilerine
yapılan taşımayla barajlarla tutulan akarsu getirdikleri alüvyonlarıyla genel bir gerileme söz
konusudur (Erinç, 1970a, s: 16). Bunun yanısıra, kıyı bölgelerimizin sadece sahil
kesimlerinde değil, aynı zaman da denizaltı topoğrafyasında bir takım çarpılmalar ve
bükülmeler sonucu denizaltı vadi ve kanyonlarının yakın geçmişte oluştuğu görülür. Türk
Kıyılarında denizaltından başlamak üzere kıyı bölgesine ve kıyı hinderlandına doğru olan
sahalarda, bunların Kuaterner’deki oluşum ve gelişmelerine birçok örnek verilebilir:

12.2.1. Karadeniz Denizaltı Vadi ve Kanyonları
Gerek batimetrik gerek jeofizik karakterler minyatür bir okyanusa benzeyen Karadeniz
çanağı denizaltı morfolojisi bakımından 3 birime ayrılır (Şekil 65)(Erinç, 1954, 1958, 1973,
1984)(Foto 107):
1. Hemen hemen Karadeniz’in her yerinde -90 m civarında sonuçlanan şelf,
2. Bunun dış kenarı ile -2000 m arasında yer alan dik eğimli kıta yamacı,
3. Son olarak; -2000 m ile -2200 m derinlikler arasında uzanan hemen hemen düz
abisal tabandır.
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Foto 103 ve 104 – Venedik havadan genel görünüm (solda; seawayblog.blogspot.com)
ve kanallarla bağlantılı sular altındaki konutlar(sağda; blogue-folio.blogspot.com).

Foto 105 – Burj al Arab Hoteli ve Palmiye
Dubai-BAE

Foto 106 – Palmiye Villaları,

Vilları, Dubai-BAE(http://www.pinterest.com). (www.rudi.net).
Karadeniz çanağınınbütün bu yarısına yakınını kaplayan abisal taban depresyonun
merkezi kısmında yer alır. Bu merkezi depresyon yeni araştırmalara göre büyük bir kısmı
Oligosen, Neojen ve Kuaternere ait olmak üzere kalınlığı 10 ile 16 km arasında uzanan
hemen hemen hiç deforme olmamış tortullarla kaplıdır.Buna karşılık sismokarotaj verileri
bilhassa Anadolu ve Kafkas kıyıları önünde kıta yamacının kıvrımlı ve faylı bir yapı
gösterdiğini ve heyelanlarla yer değiştirmiş kütlelerin varlığını ortaya koyar. Karadeniz
çanağının jeomorfoloji ve neotektonik bakımından en ilginç özelliklerinden biri şelfin ve kıta
yamacının sayısız denecek kadar çok denizaltı vadileriyle yarılmış olmasıdır. Bunların çoğu
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başlıca akarsuların ağzı önünde yer alan ve geride kara üzerindeki drenaj şebekesi ile aynı
dandritik drenaj tipi gösteren bu denizaltı vadilerinin veya kanyonlarının kara üzerinde
teşekkül ettikten sonra boğulmuş olduklarına şüphe yoktur. Denizaltı kanyonlarının nisbi
derinliği veya yarılmanın ölçüsü şelf sahasında 75–250 m, kıta yamacı sınırlarında ise 700–
800 m’yi bulur. Hepsinin boyuna profili kıta yamacı gibi üstte içbükey, altta dışbükey iki
farklı kısımdan oluşan tipik bir bükülme profili karakterindedir.Sözü geçen kanyonlar batı
Karadeniz kıyılarımız önünde 2000 m, doğu Karadeniz kıyılarımızla Kafkas kıyıları önlerinde
1500 m, çanağın batı kısmında ise 1000 m derinliğe kadar takip olunur. Bu morfolojik
gözlemler Karadeniz çanağının oluşumuna yol açan ve onu yakın zamanlara kadar etkileyen
hareketlerin tarzı ve yaşı hakkında bazı sonuçlar çıkarmaa imkân vermektedir. Gerçekten
denizaltı kanyonlarına dayanarak çanağın etki alanı merkezden çevreye doğru genişleyen bir
torbalaşma hareketi neticesinde bugünkü manzarayı aldığı denizaltı kanyonlarının alt sınır
arasındaki formasyonların işaret ettiği sürece bu hareketlerin farklı siada (harekette) oldukları
ve bunun neticesinde güney ve güneydoğu kısımlarının daha fazla derinleştiği sonucuna
varılır.Bu torbalaşmanın jeolojik ve jeofizik bulgulara göre bilhassa Oligosen’den
itibaren belirginleşerek tüm Kuaterner’de devam ettiği sanılır.Jeomorfolojik gözlemler
ise neotektoniğin kapsamına giren son hareketlerin yaşı şöyle de, belirlenebilir. Denizaltı
kanyonları, kuzeyden yeni yükselmiş Pontidlerden inen akarsulardan dolayı, geride kara
üzerinde Miosen sonlarında veya Pliosen başlarında kurulmuş akarsu şebekesine bağlanabilir.
Bu sebepten kuruluş bakımından onlarla aynı yaşta olması gerekir. Buna göre bugünkü
batimetrik şartlara yol açan neotektonik hareketlerin Pliosen başlarından sonra meydana
gelmiş olması gerekir. Ancak,şelfin hemen bütün Karadeniz çanağı çevresinde aynı derinlikte
(-90 m) olması, şelfin oluşumundan sonra bir iki kesim dışında büyük ölçüde deformasyonun
meydana gelmediğine işaret olmuş, Karadeniz şelfinin dış kenarının işaret ettiği seviye ise,son
glasiyale karşılık gelir. Buna göre; Karadeniz çanağının bugünkü karakterini almasına yol
açan esas hareketlerin Pliosen başları ile son glasyal arasında meydana geldiği sonucuna
varılır (Erinç, 1954, 1958, 1973, 1984).

Şekil 65 – Karadeniz’in denizaltı jeomorfoloji haritası (Erinç, 1984’den).
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Foto 107 – Karadeniz uydu haritası ve kıyı zonu boyunca denizaltı vadileri
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz#mediaviewer/Dosya:Black-Sea-NASA.jpg).

12.2.2. Yeşilırmak Deltaik Depoları
Yeşilırmak Deltası, Pasifik kıyı tipi gösteren Güney Karadeniz kıyısının iki büyük
deltasından birisi olup (Foto 107 ve 108), Pontidlerin kuzey yamacı yönünde yer almaktadır.
Egemen akarsu süreçleriyle gelişen delta tipik bir “lobate” form oluşturmakta ve yaklaşık 600
km2lik bi alan kaplamaktadır. Tevfik Erkal tarafından yapılan bu çalışmada, deltanın
Kuaterner başlarında oluşmaya başladığı, Yeşilırmak’ın Holosen’de kuzeydoğudan
kuzeybatıya doğru ağız değiştirdiği ve en azından beş farklı yatak düzeninin olduğu ortaya
konulmuştur. Ayrıca, delta kıyılarının Würm sonlarında belirginleştiği, bölgenin ve delta
gelişiminin tektonizmadan etkilendiği ve Kuaterner yaşlı denizel taraçaların hem tektonizma
hem de deniz düzeyi değişmeleri ile denetlendiğini ortaya çıkartmıştır (Şekil 66) (Erkal, 1993,
s:13). Aynı yazar, çalışmasında ise şu sonuçlara ulaşmıştır: Yeşilırmak Deltasının oluşumu
Plio-Kuaterner (en erken Kuaterner) de başlamış, gelişimi flüvyal süreçlerin etkinliğinde
Kuaterner’de gerçekleşmiş olup, bu gelişimde Kuaterner tektonizması da etkili olmuştur.
Delta gelişimi bugün (yani bundan 20 yıl kadar önce 1993’te), Yeşilırmak üzerinde kurulan
büyük barajların (DSİ tarafından 1981’de işletmeye açılan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu
barajlarının) oluşturduğu siltasyon sonucu yavaşlamış, kıyılarda başlayan erozyonla işlenerek
küçülme eğilimi belirmeye başlamıştır.
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Foto 108 - Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın oluşturduğu Bafra ve Çarşamba deltaik ovaları
(www.mta.gov.tr).
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Şekil 66 – Yeşilırmak deltasının gelişim modellemesi (Erkal, 1993’den).
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12.2.3 Antalya Travertenleri
Ca(HCO3)2 (Kalsiyum bikarbonat)’lı yeraltı suları kaynak halinde yeryüzüne çıkınca
içindeki CO2 (Karbon dioksit) uçar, uçmasıyla CaCO3 (Kalsiyum karbonat) çökelir. Bu çöken
oluşuğa traverten adı verilir. Karstik alanlarımızdaki sularda eriyik halde bulunan ve taşınan
kirecin suyun buharlaşması, CO2 miktarının azalması, basıncın düşmesi, su sıcaklığının
azalması gibi sebepler yüzünden birikmesiyle mağaralar içersinde ve ayrıca karstik
kaynaklardan çıkan suların yayıldığı alanlarda travertenler meydana gelmiştir. Akdeniz
kıyılarımızın neotektonikle çok yakından ilgili yerşekillerinden biri de Antalya traverten
taraçalarıdır. Antalya Körfezi’nin kuzey ucunda yer alan ve büyük bir dikdörtgeni andıran
alanı ile Toros eteklerinden Akdeniz’e doğru uzanan bu taraçaları kıyıda dik falezler
sınırlandırır. Görünür kalınlığı 150 m’yi geçen bu muazzam traverten kütlesi kuzeydeki
Toroslarda aktivitesini sürdüren şiddetli bir karstlaşmanın kimyasal korelatı yani tanıtıcı
deposu olarak düşünülebilir. Traverten kütlesi Kuaterner’e ait denizel tortullar üzerinde
oturur. Yani bu kalın traverten deposunun altında Pliosen ortalarından Alt Kuaterner’e kadar
uzanan yeşil kil, marn ve kumlar bulunmaktadır. Kalın traverten örtüsü Torosların karstik
kaynaklarından gelen ve Kırkgöz bataklıklarından voklüz kaynakları dahilinde yüzeye çıkan
çok fazla erimiş halde kireç taşıyan suların eseridir. Böylece Tooroslarda kireçtaşı arazisinin
aşınmasından meydana gelmiş olan kireçlerin kimyasal yoldan çökelmesi sonucunda Antalya
traverten kütlesi meydana gelmiştir. Deponun asıl kütlesi Kuaterner yaşlıdır ve Kuaterner’in
nisbeten serin bir devresinde oluşmuştur. İçinde bugünkünden daha serin bir devreyi işaret
eden bazı bitki kalıntıları ve kalıpları vardır (Darkot ve Erinç, 1951). Jeomorfoloji
bakımından travertenlerin yüzeyi:
40-100 m,
190-210 m,
260-300 m’ler arasında olmak üzere çok iyi gelişmiş 3 taraça halinde işlenmiştir.
Taraça yüzeyleri çok belirgin dikliklerle sınırlanmıştır. Bu dikliklerin önünde taraça
cephelerinin yavaş yavaş gerilemiş olduğuna işaret eden şahit tepeler yer alır. Antalya
travertenleri üzerinde taraçaların meydana gelişi hakkında farklı görüşler ileriye sürülmüştür:
Philippson (1918) bu şekilleri, faylanma ve fleksürlere karşılık getirmiştir. Tietze (1885),
yavaş yavaş yükselen ve bunu takiben travertenlerle kaplanan abrazyon platformları oldukları
fikrini benimsemiştir. Darkot-Erinç (1951)(Şekil 67) ise, zaman zaman meydana gelen
yükselmelere bağlı olarak traverten kütlesi içinde normal aşınım süreçleri tarafından işlenmiş
bulunan devresel kademeler olarak düşünmüşlerdir.
X. de Planhol (1956), Antalya Ovası’ndaki traverten taraçaları ile ilgili şu görüşleri
belirtmiştir: Kuaterner’de travertenlerin oluşmasına neden olan soğuk-yağışlı göreceli sükun
devresinden sonra ve onu takiben başlayan kuvvetli aşınımdan sonra bölgede tektonik
hareketler olmuştur. Bunun delilleri derince kazılmış vadiler ve bunların aşağı çığırlarındaki
çakıllı eski alüvyonların varlığıdır. Aksu vadisi de bu sırada oluşmuştur. Kuzey-güney yönlü
bir fay boyunca gelişme imkânı bulmuştur. Bu dolgu safhasından sonra ikinci bir sakinlik
devresi olmuş ve böylece alt taraça oluşmuştur. Bunu takiben ikinci tektonik hareketler
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kendini göstermiştir. Bu hareket sonucu bölgede kuzeye doğru yükselme oluşmuş ve alt taraça
deforme olmuştur.
Ardos (1979)’a göre ise, Antalya traverten taraçaları alttaki Pliosen tabakaları ile
birlikte eğimlenmişlerdir. Traverten taraçalarının güneyinde kalan kısmı ise, Akdeniz’e doğru
çökmüş olduğunu belirtmiştir.
Nossin (1989)(Şekil 68),630 km2 alanlı, ortalama kalınlığı 200 m, denizaltında 40 m
civarındaki kademeyle, 6 kademehalindetravertenlerin bulunduğunu kaydetmiştir.
Erol (1993), travertenlerin Kestel Polyesi’ndeki karstik erozyonun esasen Kuaterner
boyunca olan korelan sedimentleri olarak sedimentleri olarak geliştiğini belirtmiştir.
Yine, Erol (1995)’de, traverten kademelerini taraça (seki) olarak nitelemiş, bunların
Torosların tektonik yükselmesi ve Akdeniz’deki östatik deniz düzeyi alçalması olaylarının
denetiminde olduğunu kaydetmiştir.
Yukarıda sözügeçen bu görüşlerden başka ayrıca çeşitli kuruluşlar tarafından sahada
değişik ölçüm çalışmaları da yapılmıştır:
D.S.İ. 1985’de, Kırkgöz kaynaklarından denize 56 mg/lt, Düdenbaşı’ndan çıkan
kaynakların ise 20 mg/lt kalsiyum çökelttiği ve halen bu kaynakların aktif traverten yapmakta
olduğunu kaydetmiştir.
TEMELSU (1972), Düden Hidroelektrik Santral yerinin jeolojik etüdü amacıyla
açılan 6 no’lu temel sondaj kuyusu karot örneklerinde 42-44 metreler arasında Pliosen tatlısu
fasiyesine ait “Condana sp.” adlı karakteristik fosiller bulunmuştur. Bu fosillerin bulunması,
travertenlerin yaşının Pliosen’e kadar indiği şeklinde görülür.
Glover ve Robertson (2003), Antalya Ovasını kaplayan tüf depoları (extensive tufa
deposits) 600 km² alana sahiptir. Toplam kalınlığı 250 m’dir. Deniz seviyesi üzerinde 300 m;
altında 200 m’lere kadar iner. 50-100 m kadar sualtına gömülmüştür. Alt taraçanın
radiometrik yaşı da 600 bin olarak belirlenmiştir.
Kanaatimizce, yapılan araştırmalar ve ileriye sürülen bu görüşlerden hangisi doğru
olursa olsun, neotektonik bakımından önemli olan şu sonucun değişmediğini belirtmek
gerekir: Antalya traverten taraçaları dolaylı ve dolaysız olarak Türkiye’nin bu kıyı kesiminde
yerşekillerini etkileyen çok yeni tektonik hareketlerin bir sonucu ve aynı zamanda kesin bir
delilidir. Neticede, Antalya Ovası batısındaki Beydağları doğusunda kuzey-güney yönlü genç
bir fayın, gençliğini koruyan fay dikliğinin traverten taraçaları ile aynı tektonik fazın ürünü
oldukları (Geç Kuaterner) söylenebilir.
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Şekil 67 ve 68 – Antalya traverten taraçaları. Karada görülen 3 seviye (Darkot-Erinç,
1951; solda) ve 3’ü karada ve 3’ü denizaltında bulunan 6 seviyesi (Nossin, 1989; sağda).

Foto 109 – Düzler Çamı terasından Antalya kentine ve Akdeniz’e doğru traverten
taraçalarının yayılışına bakış (Ahmet Ertek arşivi, Mayıs 2014).

12.2.4. Gökçeada Yalıtaşları
Adanın güneybatı kıyısında Kapıkaya Mevkiinde yer alan yalıtaşı tabakaları;
maksimum 50 cm kalınlıkta, denize (güneye) doğru ortalama 8° eğimli, günümüz kıyı
çizgisine paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde yaklaşık 500 m uzunlukta kıyı çizgisi
boyunca uzanmaktadır ve büyük bir kısmı bugün sular altında kalmıştır. Köşeli volkanik kaya
parçaları ile kuvars, feldspat ve az oranda opak mineraller içeren istifin çimento malzemesi
EDX verilerine göre magnezyum-karbonattır. Denizel freatik koşullar yansıtan çimentolanma
ortamının kanıtları olarak mikritik zarflar ve kriptokristalen boşluk dolgusu çimento yapısı
belirgindir. Tane aralarında gözlenen menisküs çimento ise, deniz seviyesinin alçaldığı bir
devrede karasal-denizel suların karışım zonunda meydana gelen CaCO3 çökeliminin bir
göstergesidir (Foto 110)(Erginal ve Ertek, 2009). Ayrıca, içlerinde tuğla ve kiremit parçaları
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gibi arkeolojik kanıtların bulunduğu 5000-6000 yıllık ülkemizin deniz ve göl kıyılarında
birçok yalıtaşı deposunun yayıldığı görülür (Foto 111-112-113-114).

Foto 110 – Gökçeada yalıtaşları (Erginal ve Ertek, 2009’dan).
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Foto 111– Alanya yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Mayıs 2014).

Foto 112 – Adana-Yumurtalık yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2011).
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Foto 113 –2011 Van-Erciş Depremi ile sahildeki fay oynayınca yeraltı sularının akış
yönü değişerek, kireçli suların kıyıdaki plaj materyalini çimentolamasıyla Patnos-Ahlat
arasında Van Gölü kıyısında oluşan yalıtaşları (Mehmet Zor arşivi, 10.6.2014).

Foto 114– İznik Gölü güneydoğusundaki yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, 2.11.2013).

12.2.5.Şile-Doğancılı Eolinitleri ve Rizolitleri
Şile’nin 13 km batısındaki Doğancılı Köyü sahil kesiminde 25-30 metre genişliğindeki
kumlu plaj gerisinde içinde bolca olası kum zambakları fosillerinin pekleşmiş rizolitik
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köklerinin (rizolitlerin)(Foto 115) de olduğu taşlamış fosil kumullara (eolinitlere)(Foto 90 ve
116) rastlanır. Bunlar, Kocaeli Penepleninin (Ertek, 1995) korelat (tanıtıcı) deposu olan ve
deniz seviyesinden 5 m yüksekliğindeki Pliosen’in kırmızı renkli kumları üzerinde yayılış
gösterirler ve kalınları 3,5-8 m arasında, olup sahile paralel 1 km dolayında uzanırlar ve ölü
falez dikliklerini oluştururlar. Ayrıca önlerinde, önceki yayınlarımızda yalıtaşı olarak
belirttiğimiz (Ertek 2001a), ancak bu kesimde gel-git kuşağı üzerinde denize 5° dalımlı ve 50100 m dolayında deniz içinde devam eden ve kara gerisinde de bir lokalitede 1,5 m
yüksekliğe çıkan, genelde deniz seviyesinde bulunan ve özellikle tamamen denizel
kavkılardan meydana gelmiş kokolitlerden oluşmuş bir depo bulunur. Bu mevkiideki bu
farklı unsurların CaCO3yüzdeleri;eolinitlerde %65-95; rizolitlerde (=fosil bitki köklerinde)
%88-91 ve kokonitlerde (tamamen kavkılardan oluşmuş yalıtaşlarında) %52-71 arasındadır.
Bunların ph değerleri kısmen asidik olup 7.12-8.04 arasındadır. Elektriksel iletkenlik EC (μs)
değerleri ise; eolinitlerde 124-765, rizolitlerde 151-385, kokonitlerde 901-2700 değerleri
arasındadır. Bunlardan; eolinitlerin TL (Thermo Luminescence) tarihlendirmesi 108±14 ka 158±25 ka (bin yıl) arasında olup MIS 5’e karşılık gelir (Polimeris, Erginal, Kıyak, 2009);
yine eolinitlerin bir başka çalışmamızdaki OSL (Opticially Stimulated Luminescence)
tarihlendirmesi ise ortada bir değerde olup, 138.57±13.65 ka’dır ve MIS 5’e karşılık
Karadeniz çevresinde +12-14 m’lerde yüksek seviyeleri temsilen Karangat interplüvyal
dönemini karakterize eder (Erginal et al. 2013).

Foto 115–Şile-Doğancılı eolinitleri içinde rizolitler (muhtemelen kum zambaklarının
fosil bitki kökleri)(Ahmet Ertek arşivi, 2009).
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Foto 116 – Şile batısında plaj gerisindeki Doğancılı eolinitleri (Ahmet Ertek arşivi,
2009).

12.2.6. Hasır Adası Tsunamijenik Depoları
Güney Marmara Takım Adaları içinde tespit ettiğimiz en tipik ve şaşırtıcı depo, Hasır
Adasındaki bu depodur. İlk defa proje ekibimiz tarafından tespit edilmiştir. Çanakkale
Boğazı kıyılarında olduğu gibi Marmara Denizi çevresindeki tüm denizel taraça istiflerinde
gözlenmeyen bir Cerithium vulgatum bolluk zonu, deponun en tipik özelliğidir. Ayrıca depo
içinde yer yer iyi korunmuş Murex brandaris fosilleri tespit edilmiştir. Maksimum 1 metre
kalınlıkta ve yoğun Cerithium fosilleri bozulmamış, genelde eş boyda, yatay ve dikey duruşlu,
beyaz renkte olup zayıf tutturulmuştur. Bu depodan toplanan örneklerin analiz ve
tarihlendirme çalışmaları yapılmıştır. Hasır Adası fosilkabukörnekleriAMSradyokarbon
yaşlandırması vekararlıizotop (δ13C veδ18O) ölçümleriiçintoplanmıştır. Kıyı şeridine dik
alınanhat boyunca, elektrikseldirenç görüntülemedizisininyeraltıdoğasınıvealtta yatanünitesi
iletemasilişkisiniortaya
çıkarmak
içinyapılmıştır.
Ayrıca,
Foraminiferiçerikleri
dearaştırılmıştır.Bir çökelme açısından bakıldığında bulunan bu fosilli depo, yüksek enerjili
bir olayı temsil eder. Sualtında batık haldeki -2 m’deki yalıtaşlarının gerisinde bulunur ve
altında bulunan metamorfik temelin dalgalı yüzeyini kaplar. 0.75 metre kadar bir kalınlığa
sahip bol fosilli tabaka, konsalide olmayan kolüvyal birimi örten ve benzer aşınmamış
malzeme ile örtülür. Muntazam bir dizilim göstermeyen bu birim, yeşil şistlerden oluşan
erozif bir tabana sahiptir ve köşeli kayaç parçaları ve kötü iç düzenlemeli belirli dizilim
sunmayan kumlar ve granüller içerir. Benzer tane büyüklüğü ve iç özellikleri ile söz konusu
fosilli birim daha fazla Cerithium vulgatum ve daha az miktarda Gibbula albida, Patella
vulgata, Pecten maximus ve Cardium edule’den oluşur. Bu türler, “Marmara Formasyonu”
diye adlandırılan Pleistosen’de yükselmiş kıyı depolarında bolca bulundukları bilinir (Sakınç
ve Yaltırak, 1997; Yaltırak vd, 2002). Sınırlı miktarda da olsa, bu depoda çeşitli bentik
foraminiferlerden Elphidium aculeatum (d'Orbigny, 1846), Elphidium crispum (Linnaeus,
1758), Elphidium macellum (Fichtel ve Moll, 1798), Elphidium sp., Rosalina sp., ve
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Quinqueloculina spp. gibi türler tanımlanmıştır. Bentik foraminifer içeren bir kumlu ve
çamurlu matriksli denizel gastropodlar ve kabukların anormal ve düzensiz birikimi, tipik bir
tsunami olayına benzer; çünkü bu seviyeden yukarıya veya aşağıya doğru herhangi bir
stratigrafik geçiş görünmez. Bunların AMS 14C yaşları, günümüzden 2340 ve 1870 yılları
aralığıdır ve çünkü Geç Holosen’deki tsunami kökenli olayın önerilmesi için düşünülen
dönemdir (Foto 117)(Ertek et al, 2013; Ertek vd. 2014; Ertek et al., acceped in print 2014).

Foto 117 – GüneyMarmara Takım Adalarından biri olan Hasır Adası ve soldaki
tsunamijenik deposu (Ahmet Ertek arşivi, 2011).

12.2.7. Yalova-Karamürsel Denizel Taraçaları
İzmit Körfezi güney kıyılarındaki Yalova-Karamürsel arasında Paleozoik temelin
üzerinde, denizel Kuaterner depoları ve bunlar üzerinde işlenmiş taraça şekilleri bulunur.
Yalova İskelesi’nden 5,5 km doğuda Karamürsel yolu üzerinde Yusuflar Çiftliği ile kıyı
arasında görülen Pleistosen deposu 20 m’yi bulan bir yükseltidedir. Bu depolar, karayolunun
kenarında birçok yarmada gözlendiği gibi; en altta küçük unsurlu konglomeralar ve
konglomeratik kumtaşları (greler) ile başlar. Bunlar çok iyi şekilde tabakalaşmışlardır ve
Ostrea (Foto 118), Mytilaster ve diğer bazı lamelibranşlara ait denizel kavkı kırıntıları kapsar.
Bunların üzerinde bir lümaşel tabakası yer almaktadır. Lümaşelin içinde pek fazla miktarda
olmamakla beraber yer yer, iyi yuvarlanmış yassı çakıllar da bulunmaktadır. En alttaki
konglomeralar ve greler ile lümaşeller oldukça iyi tabakalanmıştır. Bu tabakalar GB’ya 10°lik
bir eğimle dalar. Buna göre, bu tabakalarla hemen gerideki Tersiyer arasındaki sınır,
muhtemelen bir fay hattına karşılık gelmektedir (Erinç, 1956, s:188-190).
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Foto 118 - Yalova-Karamürsel arasındaki denizel depolardan biri de Kaytazdere
mevkiide olandır ve içinde bol miktarda Ostrea edulis fosilleri bulunur (Ahmet Ertek arşivi,
2011).
Bu zengin denizel fosil yatağında şunlar ayırtlanmıştır: Tapes diaene REQ (Tapes
calverti NEWT.), Mytilaster sp., Cardium tuberculatum L., Cardium edule Linné, Ostrea
edulis Linné var. adriatica Lamarck. Bunlardan özellikle Tapes calverti ve Mytilaster’ler çok
boldur ve lümaşel’in esasını oluştururlar. Bilindiği gibi bu, Akdeniz Pleistosen’inde genel
anlamda Tyrrhenien’i karakterize eden bir fauna’dır. Bundan dolayı, bu deponun 4.Zaman
(Kuaterner) sırasında Akdeniz’in bu bölgeye sokulduğu iki safhadan (Tyrrhenien I ve II)
birinde oluştuğuna şüphe yoktur. Deponun üst kısmında yine bir mediterranisation safhasına
ait abrazyon taraçalarının işlenmiş olması, bu tabakaların büyük ihtimalle Tyrrhenien’e
(Tyrrhenien I’e, yani Riss-Würm interglasiyaline) ait olduğu sonucuna varılır. Zaten bu safha
için depoda bulunan Tapes calverti’nin varlığı bunu fazlasıyla desteklemektedir. Yalova’dan
bakıldığında iki kıyı taraçası mevcuttur. Bu taraçalardan en üsteki 20 m, alttaki ise deniz
seviyesinden 10-12 metre yüksektedir ve denize bakan yamaçta aralarında 7-8 m’lik bir diklik
bulunur. Bu taraçalar eski deniz seviyelerine karşılık gelen abrazyon platformlarının denizel
taraçalara dönüşmüş şeklinden başka bir şey değildir. İzmit Körfezini sınırlayan faylar (KAF
ile) bu taraça depolarını da kesmiştir, Tyrrhenien II, yani son buzul dönemi öncesindeki
interglasiyaldeki Akdeniz istilâsı dönemine aittirler (Erinç, 1956, s:188-190).

324

Yukarıda sunulan Yalova-Karamürsel denizel taraça lokalitelerine dayalı olarak;
Marmara Denizi çevresinde yaptığımız kıyı taraçaları lokaliteleri korelasyonu çalışmasına
dayalı olarak şunlar tarafımızdan tesbit edilmiştir: Çeşitli araştırıcılara göre yükselti, yaş, fosil
ve denizel materyal özellikleri sunulan Marmara Denizi çevresinde 164 lokalitede ve 97 farklı
seviyede, çeşitli yaşlarda kıyı taraçaları belirlenmiştir. Genç tektonik hareketler Marmara
Bölgesinde de etkindir. Marmara Denizi’nin kuzey ve güney kıyılarında karşılıklı bulunan
kıyı taraçalarının, örneğin kuzeyde Hoşköy (Lokalite 11) ile güneyde Kapıdağ Yarımadasında
yeralan Hamamlı'daki (Lokalite 106) seviyelerinde 110 m gibi bir uyum olmasının yanında;
gerek yaş, gerek seviye ve gerekse de bunlara dayanarak var olan fosillerin her zaman
birbiriyle uyumlu olmaması, farklı sahalardaki yerel tektoniğin etkinliğini göstermektedir. Bu
nedenden de, Karamürsel güneybatısındaki Kılıçlarda (Lokalite 83) 520.000-550.000 yıl yaşı
verilen ve 180-190 m'lerde bulunan Çavda seviyesi (Bargu ve Sakınç, 1989-90; Bargu, 1997),
Çanakkale Sarıyarlar'da (Lokalite 132) 1-2 m seviyelerinde (Erol ve İnal, 1980) bulunur.
Oysa, orijinal Çavda seviyesi 95-110 m'lerdedir. Böylece ilkinde 80 m'lik bir yükselme söz
konusu iken, ikincisinde 93-94 m'lik bir alçalma olmuş olmalıdır(Şekil 69 ve 70)(Ertek vd.,
2000). Daha öncede söylediği gibi; özellikle ortasında KAF gibi bir fayın doğu-batı yönünde
biçtiği böyle bir sahada tektonizmanın etkinliği ön plandadır. Ancak, klimatik ve östatik
seviye değişimlerine dayalı farklı seviyelerde kıyı taraçalarının da bulunabileceği akıldan
çıkartılmamalı ve depolara dayalı sağlıklı tarihlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Şekil 69 – Marmara Denizi çevresindeki denizel taraçaların lokaliteleri (Ertek vd.,
2000’den).
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Şekil 70 - Marmara Denizi çevresindeki denizel taraçaların korelasyon grafiği
(Ertek et al., 2000).
Marmara Denizi kıyılarında da Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızdaki gibi; yüksek,
kayalık, falezli, genelde dik ve genç kıyılar vardır. Dördüncü Zaman’daki tektonik hareketler,
iklim değişikliklerine bağlı transgresyon ve regresyonlar (deniz basması ve deniz çekilmeleri)
sonucunda meydana gelen bu şekillenme sona erdiğinde Marmara Denizi haliçli ve rialı
kıyılar karakterindeydi. Bugün ise; bunların gelişmiş şekilleri görülür. Genelde akarsu
ağızlarına karşılık gelen ria’lar kısmen alüvyonlarla doldurularak yerlerinde küçük kıyı
ovaları oluşmuş; sayısı sınırlı olan koylar ve haliçler ise kıyı okları ile kapanarak
Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de olduğu gibi limanlı kıyılar ortaya çıkmıştır (İnandık,
1958). Havzanın yarıdan fazlasını kaplayan şelf sahası üzerinde bu gelişimin birçok izi (delta
lopları) mevcut olduğu gibi, kıyılar boyunca denizel taraçalar şeklinde yüksekta kalmış eski
kıyı kalıntıları da görülmektedir.
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.

3)

Göl ve deniz kıyılarında Kuaterner şekillerini izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?

3)

Göl ve deniz kıyılarında Kuaterner şekillerini izlediniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On ikinci konuda, Kuaterner Coğrafyası dersinde, dalga ve akıntılar ile deniz seviye
oynamalarının ön plana geçerek trangresyon ve regresyonların oluştuğu “Kuaterner'de
Okyanuslar, Denizler ve Göller ve Kıyı Şekilleri” konusu işlenmiştir. Konu, girişi takiben iki
ana alt başlıkta ele alınmıştır. Bunlardan ilkinde, Kuaterner’de Dünya Okyanusları, Denizleri,
Gölleri ve Kıyı Şekilleri nedensellikleri ve örnekleriyle açıklanmıştır. İkinci konuda ise;
Kuaterner’de Türkiye’nin Denizleri, Gölleri ve Kıyı Şekilleri oluşum ve gelişim
mekanizmaları, nedenleriyle ve örnekleri anlatılmıştır. Ayrıca yedi alt başlıkta farklı
yörelerimizden Kuaterner depoları hakkında bilgi sunulmuştır. Konu, yine çeşitli tablo, şekil
ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi buzulların etkilediği kıyı tiplerinden birisidir?

a)

Rialı kıyılar

b)

Haliçli kıyılar

c)

Fiyerdli kıyılar

d)

Heyelanlı kıyılar

e)

Volkanik kıyılar

2)

Aşağıdakilerden hangisi buzulların etkilediği kıyı tiplerinden birisi olamaz?

a)

Fiyordlu kıyılar

b)

Skyerli kıyılar

c)

Föhrdeli kıyılar

d)

Fiyerdli kıyılar

e)

Rialı kıyılar

3)

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların etkilediği kıyı tiplerinden birisidir?

a)

Skyerli kıyılar

b)

Heyelanlı kıyılar

c)

Mercan kıyıları

d)

Fiyerdli kıyılar

e)

Kalanklı kıyılar

4)

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların etkilediği kıyı tiplerinden birisi olamaz?

a)

Rialı kıyılar

b)

Heyelanlı kıyılar

c)

Limanlı kıyılar

d)

Dalmaçya kıyıları

e)

Kalanklı kıyılar
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5)

Aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiş kıyı tiplerinden birisi olamaz?

a)

Antropojenik kıyılar

b)

Heyelanlı kıyılar

c)

Mercan kıyıları

d)

Fiyordlu kıyılar

e)

Volkanik kıyılar

6)
Güney Marmara Takım Adalarından Hasır Adasında son yıllarda ortaya
çıkarılan tamamen sualtında batık haldekiyalıtaşları deniz seviyesinden kaç metre aşağıda
bulunmuştur?
a)

-1 m

b)

-2 m

c)

-3m

d)

-4m

e)

-5 m

7)
“Türkiye kıyılarına genel olarak bakıldığında; Trabzon, Samsun, Sinop,
Yalova-Karamürsel, Tekirdağ-Gaziköy-Şarköy, Gelibolu ve Çanakkale kıyılarında 2, 7-8, 1820 ve 50 metre seviyelerinde denizel taraça depolarına rastlanır.” genel ifadesi sizce doğru
mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

8)
“Günümüz kıyı tipleri ile, okyanus seviyesinin son deglasyasyona paralel
yükselişi sonucunda oluşmuştur. Yani iklim, Pleistosen’deki son büyük değişimi ile, kıyı
tiplerinin oluşumu üzerinde çok önemli ve kesin bir rol oynamış, hemen bütün yeryüzünde
deniz seviyesinin yükselmesine dayalı boğulmuş kıyılar’ın oluşmasına neden olmuştur.” genel
ifadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

9)
seviyedir?

Antalya traverten taraçaları kara ve denizaltındaki uzanışları ile toplamda kaç

331

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

8

10)
bağlıdır?

Kayan 2012’ye göre; deniz seviyesi değişimi global ölçekte hangi olaylara

a)…………. .…….
b)…………………
c)…………………
d)…………………

Cevaplar
1-

c) Fiyerdli kıyılar

2-

e) Rialı kıyılar

3-

e) Kalanklı kıyılar

4-

b) Heyelanlı kıyılar

5-

d) Fiyordlu kıyılar

6-

b) -2 m

7-

Doğru

8-

Doğru

9-

d) 6

10-

a) Yerin iç ısısından kaynaklanan termo-izostazi,

b) Eriyen buzullardan kaynaklanan glasiyo-izostazi,
c) Volkanizma olaylarından kaynaklanan volkano-izostazi,
d) Kıyı bölgelerine taşınan sedimetlerden kaynaklanan sediment-izostazi olaylarına
bağlıdır.
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13. KUATERNER ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve YAŞLANDIRMA
METOTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kuaterner Araştırma Yöntemleri
13.2. Yaşlandırma Metotları
13.2.1. Rölatif (Göreli) Yaşlandırma Yöntemleri
13.2.1.1. Litostratigrafi
13.2.1.2. Biostratigrafi
13.2.1.3. Pedostratigrafi
13.2.1.4. Morfostratigrafi
13.2.2. Mutlak (Kesin) Yaşlandırma Yöntemleri
13.2.2.1. Doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemleri
13.2.2.1.1. Ağaç yaş halkalarının sayılması yöntemi (Dendrokronoloji)
13.2.2.1.2. Varv’lı tabakaların sayılması yöntemi (Varvoloji)
13.2.2.1.3. Sarkıtların yıllık halkalarının sayılması yöntemi
13.2.2.2. Radyometrik Yaşlandırma Yöntemleri
13.2.2.2.1. Radyokarbon (14C) Yöntemi
13.2.2.2.2. Lüminesans (TL ve OSL) Yöntemleri
13.2.2.2.2.1.Termolüminesans (TL) Metodu
13.2.2.2.2.2.Işık UyarımlıLüminesans (OSL) Metodu
13.2.2.2.3. Potasyum –Argon (K-Ar) Yöntemi
13.2.2.2.4. Uranyum Serileri (U-Th)Yöntemi
13.2.2.2.5. Fizyon İzi Yöntemi
13.2.2.2.6. Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi
13.2.2.2.7.Kozmojenik Yaşlandırma Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kuaterner Araştırma Yöntemleri hakkında bilgi veriniz.
2-Kaç çeşit tarihlendirme/yaşlandırma metodu vardır? Açıklayınız.
3-Rölatif (göreceli) yaşlandırma yöntemleri nelerdir? Sıralayınız.
4-Morfostratigrafi yöntemini açıklayınız.
5-Mutlak yaşlandırma yöntemleri nelerdir? Sıralayınız.
6-Doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemleri nelerdir?
Açıklayın.
7-Radyometrik yaşlandırma yöntemleri nelerdir? Sıralayınız.
8-Radyokarbon yöntemini açıklayınız.
9- TL ve OSL yöntemleri hakkında bilgi veriniz.
10-ESR yöntemini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

KUATERNER
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
YAŞLANDIRMA
YÖNTEMLERİ
KUATERNER
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
YAŞLANDIRMA
YÖNTEMLERİ
KUATERNER
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
YAŞLANDIRMA
YÖNTEMLERİ
KUATERNER
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
YAŞLANDIRMA
YÖNTEMLERİ
KUATERNER
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
YAŞLANDIRMA
YÖNTEMLERİ

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kuaterner
Araştırma Metin, sunum ve görselleri
Yöntemlerini kavramak.
izleyerek ve konuyu tekrar
ve
ederek.

Kuaterner
YaşlandırmaMetotlarını
ve kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Rölatif (Göreli) Yaşlandırma Metin, sunum ve görselleri
Yöntemlerini kavramak ve izleyerek ve konuyu tekrar
ve öğrenmek.
ederek.
Mutlak(Kesin) Yaşlandırma Metin, sunum ve görselleri
Yöntemlerikavramak
ve izleyerek ve konuyu tekrar
ve öğrenmek.
ederek.
Radyometrik
yaşlandırma Metin, sunum ve görselleri
yöntemlerini nedenselliği ile izleyerek ve konuyu tekrar
ve kavramak ve öğrenmek.
ederek.
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Anahtar Kavramlar


Kuaterner araştırma yötemleri



Yaşlandırma metotları



Tarihlendirme yöntemleri



Rölatif yaşlandırma yöntemleri



Litostratigrafi



Biostratigrafi



Pedostratigrafi



Morfostratigrafi



Mutlak yaşlandırma yöntemleri



Dendrokronoloji, varvoloji



Radyokarbon yöntemi



Termolüminesans (TL) Yöntemi



Optik UyarımlıLüminesans (OSL) Yöntemi



Potasyum –Argon (K-Ar) Yöntemi



Uranyum Serileri (U-Th)Yöntemi



Fizyon İzi Yöntemi



Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi



Kozmojenik Yaşlandırma Yöntemi
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Giriş
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13.1. Kuaterner Araştırma Yöntemleri
Sadece, 2,5 milyon yıllık Kuaterner Dönemini kapsayan yöntemler ve yaşlandırma
(tarihlendirme) yöntemleri değil, aynı zamanda jeolojinin diğer zaman ve devirleri ile ilgili
araştırma yöntemleri ve yaşlandırma (tarihlendirme) metotları hakkında da burada bilgi
verilmeye çalışılacaktır.
Doğada araştırılıp bulunan fosillerin stratigrafik bir dizin içine yerleştirilebildiğinde alt
ve üst katmanlarda yer alan diğer fosillere ilişkin olarak yaşlarını belirlemeye rölatif
tarihlendirme, göreli tarihlendirme veya göreceli yaşlandırma gibi isimler verilir.
Örneğin; Trias’ın dinazor fosilleri bir tabakada bulunduğunda o yereyin jeolojik özellikleri
hakkında veya bir depoda tanıtıcı bitki ve hayvan kalıntılarının yer alması ise, o sahanın iklim
hakkında bilgiler verir ve bu yolla göreceli bir tarihleme yapılabilir. Dolayısıyla mineraller,
kayaçlar, topraklar, akarsu-kıyı-göl-denizaltı depoları, travertenler, yalıtaşları ve kokonitler
(tamamen kavkılardan oluşan yalıtaşları), spelotemler(mağaralardaki sarkıt-dikit-sütunlar vb),
buzullar, buzultaşlar (morenler), varvlar, kumullar, eolinitler (fosil kumullar), rizolitler (fosil
bitki kökleri), sular, ağaç halkaları, polenler, likenler, kemik-tuğla-kiremit-seramik vb.
arkeolojik kalıntılar gibi farklı unsurların birçok metotla yaşının hesaplanması söz konusu
olabilir. Dolayısıyla radyoaktif olan ya da radyoaktif olmayan bir yöntemin kullanılmasıyla
unsurun yaşının belirlenmesine mutlak tarihlendirme ya da kesin yaşlandırma denir.

13.2. Yaşlandırma Metotları (Tarihlendirme Yöntemleri)
Bu yöntemler; rölatif yaşlandırma yöntemleri (göreceli/göreceli tarihlendirme
yöntemleri) ve radyometrik tarihlendirme yöntemleri (mutlak yaşlandırma yöntemleri) olmak
üzere iki grupta ele alınabilir:

13.2.1. Rölatif (Göreli/Göreceli) Yaşlandırma Yöntemleri
Bunlar daha çok tabakalaşmaya uğramış depolar için söz konusudur. O nedenle Rölatif
Stratigrafik Yöntemler olarak da adlandırılırlar ve 4 gruba ayrılarak incelenebilirler. Bunlar:
Litostratigrafi, biyostratigrafi, pedostratigrafi ve morfostratigrafi’dir.

13.2.1.1. Litostratigrafi
Örneğin litolojik tabakalarla litoloji-yapı ilişkileri-fayların ortaya konulduğu bir
yöntemdir. Ancak bu üçünün ya da ikisinin bulunduğu sahalarda geçerlidir.

13.2.1.2. Biostratigrafi
Örneğin fosil kayıtları, bioindikatörler, kılavuz fosillerin bulunabildiği sahalarda
yaygın bir yöntemdir.
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13.2.1.3. Pedostratigrafi
Özellikle toprakların ve bilhassa paleosollerin yaşlandırılması esasına dayanan bir
yöntemdir. Toprak erozyonu (Hacıyakupoğlu et al, 2005; Ertek vd, 2005) ve kütle
hareketlerinin yaşları ortaya çıkarılabileceği gibi, bu metoda dayalı endüstriyel bir hammadde
olan boksit yataklarının değerlendirmesi bakımında da çok önemlidir.

13.2.1.4. Morfostratigrafi
Örneğin, peneplen ve aşınım yüzeylerinin yaşlandırılması konusunda çok fazla
kullanılan bir yöntemdir (Şekil 71)(Ertek, 1995).

Şekil 71 – Morfostratigrafi yöntemle tabakaların yaşlandırılması (Çizim: A.Evren
Erginal).

13.2.2. Mutlak Yaşlandırma Yöntemleri
Bu yöntemler kesine yakın sayısal verilerin elde edilebildiği yöntemlerdir. Doğal
süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemleri ile radyometrik yaşlandırma
yöntemleridir.

13.2.2.1.Doğal Süreçlerin Belli Ritmine Dayalı Birikim-Depolanma
Yöntemleri
Üç esas yöntemden oluşur. Bunlar; ağaç halkalarının sayılmasına dayalı
dendrokronoloji, varv’lı tabakaların sayılması ve sonuncu da sarkıtlardaki yıllık yaş
halkalarının sayılması yöntemlerine dayanır.

13.2.2.1.1.
Ağaç
(Dendrokronoloji)

Yaş

Halkalarının

Sayılması

Yöntemi

Dendrokronoloji, yıllık halkalara dayalı yaş saptama bilimi olarak tanımlanmaktadır.
‘dendro’ odun, ‘kronos’ yaş saptama, ‘logos’ bilim anlamına gelen kelimelerin
birleştirilmesinden elde edilmiştir. Kesik ağaç parçalarındaki halkaların belli bir teknikle
sayılarak o ağacın yaşının saptaması amacıyla kullanılmaktadır. Çağdaş dendrokronoloji
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yöntemiyle en az 2000-3000 yıllık geriye dönük araştırma yapmak mümkündür. 20.yy’da
kullanılmaya başlanmış bir yöntemdir. Ağaçların gövdesi üzerindeki “ağaç halkaları” olarak
isimlendirilen büyüme halkalarının sayılması esasına dayanır. Bu bir ağacın gövdesinden
geçen yatay bir kesiti gösterir. Ilıman bölgelerde birçok ağaç kabuğu her yıl bir büyüme
halkası yapar. Bir ağacın hayatının tüm dönem için, bir yıl, ağacın hangi iklim koşullarında
büyüdüğü yansıtır. Yeterli nem ve geniş bir halka içinde uzun bir büyüme sezonu ile
sonuçlanır. Bir kurak yıl, çok dar bir halkaya neden olabilir. Dolayısıyla elverişli ya da
elverişiz ortamlar ortaya çıkar. Kış ayları biraz daha kalın, yaz aylarında su noksanına dayalı
soymukta daha az gelişme oluşabilir. Ağaçlar da belirli bir süre için halka genişlik modelleri
bulunur. Bu modellere göre ve aynı coğrafi bölgede ve benzer iklim koşulları altında büyüyen
ağaçlar ile halka eşleştirilebilir. Buradaki örneğin bir yerde orman yangınının ya da bir
depremin olması, sonrasında kökler vasıtasıyla yeterince beslenme alamayan gövdede
farkılılıklar ortaya koyar. Belli bir tarih oluşturmak için birden fazla ağaç örneğinin ağaç
halkası genişlikleri alınarak ve ortalama bir değer de alınabilir. Orman yangınları ve
depremsellik dışında, volkanik püskürmeler, kütle hareketleri ve heyelanların oluşum yaşını
sunarlar.(Akkemik 2004; Avcı 2014)(Foto 119 ve 120).

Foto 119 ve 120 – Ağaç gövdesinin enine kesiti ve bir dendrokronoloji uygulama
örneği
(solda)(http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology#mediaviewer/File:Dendrochronologic
al_drill_hg.jpg’düzenlenerek); Kayaköy-Ölüdeniz arasında bir kızılçama artım burgusu
uygulama çalışması (sağda; Adem Kırçiçek arşivi, 26.7.2009).

13.2.2.1.2. Varv’lı Tabakaların Sayılması Yöntemi (Varvoloji)
Buzulaltından çıkan akarsuların biriktirdikleri depolardan olan sandurların yanısıra,
buz kenarı göllerinde ya da buzul göllerinde biriken glasiyal-laküstr kökenli, yani
buzulaltından çıkan akarsuların göllere taşıdıkları unsurlaravarv adı verildiği 6.Konudaki
Buzul Birikim Şekilleri bahsinde anlatılmıştı (Foto 31). Varv’ların önemi, buzul kenarı gölleri
içinde ince (laminalı) tabakalaşma sunmalardır. Bunlar aynı zamanda buzul kayıtlarının göl
içinde tutulduğu kanıtlardan olan depolardır. Her bir varv, bir kil ve bir de balçık
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tabakacığından oluştuğundan; bunlardan açık renkli kil, glasiyeden çıkan akarsuların daha
zayıf olduğu sırada yani soğuk mevsimde; buna karşın koyu renkli balçık tabakası ise, aynı
akarsuyun daha güçlü olduğu sıcak mevsimde çökelmiştir. Bundan dolayı varvlı yapı, yıllık
devresel bir tabakalaşma şeklidir ve bu nedenle jeokronolojik tarihlendirme bakımından, hatta
buzulun yaşı bakımından büyük önem taşırlar ve iklim değişimleri hakkında bilgi verirler.

13.2.2.1.3. Sarkıtların Yıllık Halkalarının Sayılması Yöntemi
Aynı ağaç yaş halkalarının sayılması gibi, mağaralardaki sarkıtların yıllık
oluşturdukları halkaların sayılması yöntemine dayanır. Bir burgu vasıtasıyla alınan
örneklerden kış ve yaz dönemlerinin farkı ortaya konduğu gibi; aşırı kurak dönemlerde
halkanın ya çok az ya da hiç oluşmadığı görülebilir. Bilhassa iklim değişimleri ile ilgili doğru
sonuçlar sağlayan bir yöntemdir. Gerek mağaranın farklı kesimlerinden ve gerekse çevre
mağaraların sarkıtlarının karşılaştırması esasına da dayanır.
Yıllık depolanma-birikme belli bir ritm göstermese de; Polen Analizi (Bitki Tozları
Analizi) yöntemini de mutlak yaş tayinleri grubuna eklemek gerekir. Bu yöntemde; bitkiler
çok sayıda ve birbirlerinden farklı olarak polen üreterek yayarlar. Bu polenler göl ve bataklık
gibi su kütlelerinin içine düştüklerinde dibe çökerler ve varv şeklinde katmanlar oluştururlar.
Buralardaki ölçümler varvların oluşum yıllarına bağlı olarak doğal çevre ortamındaki
değişikliği yansıtırlar. Polenler, aynı zamanda C-14 tarihlemesi için de kullanılırlar.

13.2.2.2. Radyometrik Yaşlandırma Yöntemleri
Literatürde tarihlendirme amaçlı olarak kullanılan ve temelleri radyoaktiviteye
dayanan birçok yöntem vardır. Bunlar; radyokarbon (14C) yöntemi, lüminesans yöntemleri
(TL ve OSL), potasyum-argon (K-Ar) yöntemi, uranyum serileri yöntemi (U-Th), fizyon izi
yöntemi ve elektron spin rezonans (ESR) yöntemi gibi birçok yöntem
sıralanabilirler. Günümüzde fizik ve kimya gibi, bazı fen bilimleri dallarında; arkeolojik,
jeolojik ve jeomorfolojik olayların oluşumlarından günümüze ne kadar süre geçtiğini
belirlemek
için
yapılan
çalışmalarda
kullanılır.
Bunlara
radyometrik
tarihlendirme(radyometrik yaş tayini) denir. Bu yöntemlerin öğrenilmesi suretiyle, herhangi
bir numunenin yaşını belirleyebilmek için hangi metodun kullanılması gerektiğine karar
verilmesi önemlidir. Bunların jeomorfolojik oluşum ve geçmişlerin daha rahatça ortaya
çıkarılabilmesi için,farklı genç veya yaşlı fazda olanların ayırdedilmesi gerekliliği doğar.
Aşağıda radyometrik tarihlendirme yöntemleri (Tablo 18) hakkında bilgi verilecektir:
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Tablo 18 - Kuaterner ile ilgili çeşitli tarihlendirme yöntemleri ve özellikleri (Flint,
1972).

13.2.2.2.1. Radyokarbon (14C=Karbon 14) Yöntemi
Doğada karbon elementi yaygın olarak bulunur ve başlıca 3 karbon izotopu vardır. 12C
(Karbon-12) ve 13C (Karbon 13) kararlı; 14C (Karbon 14) ise kararsız ve radyoaktiftir. Bu
izotoplar, şu miktarlarda mevcutturlar: 12C - %98.89, 13C - % 1.11 ve 14C - %0.00000000010.
Böylece, yaşayan canlıda her 1 trilyon 12C atomunda, doğal olarak bir 14C atomu bulunur. 14C
(Karbon 14), karbon elementinin radyoaktif izotopudur. Uzaydan gelen kozmik ışın
nötronların nitrojen atomları ile reaksiyona girdiği yüksek atmosferde aşağıdaki denkleme
göre 14C oluşumu sürekli devam eder:
14

N + n → 14C + p

Yarılanma ömrü 5.730 ± 40 yıldır. 14C kimyasal olarak CO2(karbon dioksit’e)
dönüşür, atmosferdeki diğer gazlarla karışır ve atmosferin her yanına dağılır, okyanus
diplerinde karbonat çözeltisi olarak çökelir, canlıların vücutlarına geçer. Böylece dünyada
doğal olarak bulunan 12C dışında, bünyelere ikinci bir karbon olarak 14C dahil olmuş olur.
Canlılar öldükten sonra artık 14C alamazlar. 12C (Karbon 12) değişmezken, zaman
geçtikçe vücutlarındaki 14C (Karbon 14) yoğunluğu ve radyoaktivitesi azalır.
Böylece,canlının ölümünden sonra geçen zaman veya ölüm tarihi, sahip olduğu
14C(Karbon 14) yoğunluğunun ölçümü ile hesaplanır.
Yaş tayini aşamasında örnekteki karbon 14 miktarının belirlenmesinde;bir gram
karbonda dakikadaki bozulma sayısı hesaplanmaktadır.
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Karbon 14’ün yarılanma ömrü (Karbon 14 atomlarının yarısının bozunması için
gereken süre) 5.700 yıl olduğuna göre organik materyalin organizmanın ölüm tarihi de bu
şekilde hesaplanmaktadır.
Radyokarbon yaşlandırması için kullanılan iki laboratuar metodu vardır;
14
1.
C bozunumu sürecinde açığa çıkan beta ışınlarının ölçümüne dayanan
(decay) sayım metodu.

2.
Bir örnekte 12C ve 14C atomlarının sayısı arasındaki oranı ortaya koyan
Accelerator Mass spectometry (AMS) tekniği (1 mg’dan küçük örneklerle yapılır ve yaş
verileri 50,000 yıl ile sınırlıdır).
Radyokarbon 14 veya karbon 14 (14C) metodu, karbon içeren materyallerin
yaşının tespitinde kullanılan radyometrik bir metottur. İlk kez Willard Libby ve
arkadaşları tarafından 1949’da Chicago Üniversitesi’nde geliştirildi ve Libby’ye 1960’da
kimya alanında Nobel’i kazandırdı. Libby, bu yöntemi tarihsel kayıtlarda yaşı bilinen eski
Mısır kraliyet mavnaları üzerinde uyguladı.Radyoaktif karbon atmosferde 1:1012 oranında
bulunurken; yaşayan organizmalarda ise, yaşadıkları ortamdaki (atmosfer, tatlı su, tuzlu su
vb) CO2 ile denge halindedir. Yani yaşadığı ortamdan sürekli 14C (Karbon 14) alan
organizmanın 14C yoğunluğu bir süre sonra yaşadığı çevredekine eşitlenir.Organizma ve
çevresindeki ortam arasındaki CO2 alışverişi canlının ölümü ile biter ve 14C (Karbon 14), 14N
(Azot 14)’e bozunur. Yarılanma ömrü 5.730 ± 40 yıldır.
Radyokarbon oluşur oluşmaz bozulmaya başlar.Atmosferde bir miktar radyokarbon
oluştuğunda, bu miktarın yarısı 5.700 yıl kadar sonra bozulmuş olur (ve azot gazına
dönüşür).Geri kalan miktarın yarısı, daha sonraki 5.700 yılda bozulur ve ölçülemeyecek kadar
küçük bir kalıntı kalıncaya kadar bu böyle devam eder.Bir ağaç ölümünden 5.700 yıl sonra
canlıyken bünyesinde bulunan radyokarbon/olağan karbon oranının sadece yarısını ihtiva
eder. 11.400 yıl (veya iki yarı–ömür) sonra doğadaki oranın sadece dörtte birini
içerir.Yaklaşık beş yarı–ömür veya kabaca 30 bin yıl sonra ise çok zor ölçülen bir kalıntı
kalır. Bu yüzden radyokarbon testi sadece 30 bin yıldan daha genç unsurların yaş tayininde
sağlıklı şekilde kullanılabilir.Bu yöntemin üst yaşlandırma limiti 30,000 yıl olup, bu değer
14
C’ün yarılanma ömrünün yaklaşık 5 katıdır. Radyokarbon yaşları 14CBP şeklinde yazılır.
Burada BP,M.S.1950’den öncesini ifade eder, çünkü 1950 ve 1960’lardaki insan kaynaklı
nükleer patlamalar atmosferik Karbon-14 bileşimini değiştirmiştir (Şekil 72)(Foto 121)
(http://www.izafet.com/bilim-and-teknik/27137-karbon-14-metodu.html)
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Şekil 72 – Yıllara dayalı karbon 14 bozunumu.

Foto 121 – Karbon-14 Yönteminin kullanıldığı ve hata verenunsurlar ve alanlar
(http://www.izafet.com/bilim-and-teknik/27137-karbon-14-metodu.html).

13.2.2.2.2.Lüminesans (TL ve OSL)Yöntemleri
Bunlar, ısı (termo) ve ışık (optik)uyarımlı lüminesansolmak üzere iki yöntemden
meydana gelir (Şekil 73).

345

13.2.2.2.2.1. Isı Uyarımlı LüminesansYöntemi=Termolüminesans
Yöntemi (TL,Thermoluminescence)
Günümüzde geniş bir uygulama alanına sahip olan Termolüminesans, ilk kez 1663
yılında Robert Boyle tarafında elmas kristalinin karanlık bir odada avuç içinde ısıtıldıktan
sonra ışıldamasıyla fark edilmiştir. Sonraki yıllarda Oldenberg (1667 yılında) tarafında
yapılan deneysel çalışmalarda termolüminesans, kalsiyum florit ve lityum florit
kristallerininultraviyole ışın flaşlarına tutulması şeklinde uygulanmıştır. Bu yöntemin
radyometrik yaş tayini hesaplamalarında kullanım fikri, ilk kez 1953 yılında Wisconsin
Üniversitesi’nden Farinkton Daniels ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalarla ortaya
çıkmıştır(Güldürek, 2006).Arkeolojik ve jeolojik yaş tayini hesaplamalarında doğru ve hızlı
sonuç vermesinden dolayı kullanılan termolüminesans, bu alanlarda yapılan çalışmalarda
çokça tercih edilen bir yöntem olmuştur. Bu yöntemi, Kenndy ve Knopft kayaçlara, Ralph ve
Han seramiklere, Aitken ve arkadaşları jeolojik lavlara, Huang volkanik tüf ve camlara,
Christodoulides ve Fremlin meteoritlere, Göksu ve arkadaşları çakmaktaşlarına ve türetken
kalsitlere uygulamıştır(Güldürek, 2006; Nur, 2010).Termolüminesans yaş tayin metodu,
maddelerin ısıtıldıkları zaman yaydıkları ışık miktarının ölçülmesi prensibine dayanmaktadır
(Nur, 2010). Maddelerin içlerinde ve çevrelerinde uranyum (U), toryum (Th) ve potasyum (K)
gibi radyoaktif elementler bulunmaktadır. Bu maddelerden çıkan radyasyonlar alfa, beta
parçacıkları ile gama ışınları maddenin atomları ile etkileşerek enerjilerini yitirirler. Bu
enerjinin bir kısmı madde içinde birikir ve maddenin 300-500°C’ye kadar ısıtılması
durumunda ışık olarak çıkar. Maddelerde depolanan bu enerji, ölçülerek, kaç yılda bu kadar
enerjinin depolanabileceği, dolayısıyla mineralin bulunduğu kayacın kaç yıldan beri o
ortamda bulunduğu hesaplanabilmektedir
(http://nukbilimler.ankara.edu.tr/tarihlendirme-laboratuvari/). Bu yöntem 1,000 ile 500,000 yıl
arası tarihlemede kullanılan bir yöntemdir.
Termolüminesans Yöntemiyle Yaş Hesaplanması
Termolüminesans metoduyla yaş hesaplamalarında öncelikle iki parametre üzerinde
durulmaktadır. Bunlar; örneğin son olarak ısı veya ışığa maruz kaldığı andan ölçümlerin
yapıldığı tarihe kadar geçen süreyi tanımlayan doğal doz ve numunenin toplandığı çevreden,
içeriğindeki radyoaktif elementlerden ve kozmik ışınlardan bir yılda almış olduğu doz
miktarına karşılık gelen yıllık doz değişkenleridir. Yaş hesaplanması aşağıdaki formülde
belirtildiği gibi doğal dozun yıllık doza oranlanmasıyla elde edilir.

Bu yöntemle yapılan hesaplamalarda doğru sonuca ulaşmak için öncelikle numune
alımında büyük titizlik gösterilmelidir. Numune alınacak bölge ve zemin uzmanlar tarafından,
özenle belirlenmelidir.Örnek alınacak zemin için uygun boru seçilmeli, çakarken çok dikkatli
olunmalı ve boru mümkün olduğunca kıpırdatılmamalı. Boruçıkartılırken de son derece
dikkatli olunmalı, numune çok fazla hareket ettirmemeli ve gerekirse etrafı açılmalıdır çünkü,
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borunun etrafından alınan numune yıllık dozun tayini için kullanılacaktır.Boru zeminden
çıkarıldıktan hemen sonra ağzı ve çevresi önce gazete kâğıdı daha sonrada ışık geçirmez bir
kalın siyah poşetle kaplanmalı ve laboratuara ulaşıncaya kadar hareket ettirmemeye özen
göstermelidir. Borunun içinin tamamen dolması ve numunenin borunun içinde hareket
etmemesi, sağlıklı bir değerlendirme için son derece önemlidir.
(http://nukbilimler.ankara.edu.tr/tarihlendirme-laboratuvari/). Araziden dikkatlice alınan
örnekler (mineraller), laboratuar ortamında Termolümünesans mikroskopları altında, belli
miktarda ışık veya ısı değeri verilerek uyarılırlar.Uyarılan elektronlar, eskiden depolandıkları
radyasyon enerjisini serbest bırakırlar.Serbest bırakılan bu enerji miktarına “paleodoz (doğal
doz)” denir. Minerallerin bulundukları ortamdaki yıllık radyasyon miktarı da ayrıca ölçülür.
Mineralin o ortamda bulunma süresi ise paleodoz enerjisinin yıllık doz’a bölünmesi ile elde
edilir.
(http://nukbilimler.ankara.edu.tr/tarihlendirmelaboratuvari/)(http://www.jeogenc.net/termoluminesans-yontemi-ile-yas-belirleme.html).
Günümüzde termolüminesans çalışmaları daha çok inorganik maddeler üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu işlemlerde en yaygın olarak kullanılan iki mineral ise feldspat ve
kuvars’tır (http://www.jeogenc.net/termoluminesans-yontemi-ile-yas-belirleme.html).Sonuç
olarak; 20.yy’ın ikinci yarısında jeoloji, jeomorfoloji ve arkeoloji çalışmalarında kullanılmaya
başlanılan termolüminesans yöntemi, günümüzde bu alanlarda yapılan pek çok çalışmaya ışık
tutmaktadır. Diğer radyometrik yöntemlere göre daha hızlı ve az maliyetli olması,
tarihlendirme aralığının geniş olması, arkeolojik çalışmalarda tarihlendirmelerde diğer
yöntemlere göre daha etkin sonuçlar vermesi ve uygulama alanlarının daha geniş olması gibi
üstünlüklere sahip olmasından dolayı bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılan bir yöntemdir.
Bununla birlikle bazı eksikliklerde taşımaktadır. Bu yöntemin uygulama çalışmalarının daha
çok inorganik maddeler üzerinde yapılması, örnek alımı sırasında yapılan hataların sonuca
etki derecesinin yüksek olması ve sadece 300-500°C dereceye kadar ısınabilen materyallere
uygulanabilmesi sıralanabilecek eksiklerdir (Forman, 1989; Ricther, 2007).

13.2.2.2.2.2. Işık UyarımlıLüminesans Yöntemi
(OSL=Optically Stimulated Luminescence):OSL tarihlendirme tekniği, son yıllarda
sediment malzemelerin tarihlendirilmesinde en yaygın kullanılan tekniklerden
birisidir.Sediment malzemelerde lüminesans yöntemle gerçekleştirilen tarihlendirme
temel olarak sedimentin ortamda bulunduğu sürece almış olduğu radyasyon dozunun,
bir başka deyişle eşdeğer dozun (ya da paleodoz),ortamın yıllık radyasyon dozuna bölümü
olarak tanımlanır.
OSL yaş (yıl) = Eşdeğer doz (mGy) / doz hızı (mGy/yıl)
Not: mGy, malzemenin absorbe ettiği radyasyon dozu birimidir.
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Şekil 73 – Lüminesans yaşlandırmasının temel kavramları
Sediment malzeme, doğal ortamdaki radyasyon dozunu, çevre radyasyonuna katkıda
bulunan ve yerkabuğunda var olan radyoaktif K-40 (Potasyum 40) izotopu ile Uranyum (U)
ve Toryum (Th) bozunum zincirinde yer alan radyoaktif izotopların yaydığı alfa, beta ve
gama ışınları yanısıra uzaydan yeryüzüne ulaşan yüksek enerjili kozmik ışınlardan alır.Bu
ışınlar sediment malzeme içinde bulunan kuvars mineralinin kristal band yapısında yer alan
valens elektronlarının uyarılmasına ve üst iletkenlik bandına geçmelerine neden olur.Uyarılan
elektronlar yerlerine dönerken kuvars mineralinin yasak band aralığında bulunan tuzaklara
yakalanırlar.Yakalanan elektronların bu tuzaklardan ışık uyarımı yoluyla serbest kalmaları ve
ardından görünür ışık yayarak valens banda dönmeleri olayına ışık uyarımlı lüminesans
(Optilcally stimulated Luminescence- OSL); eğer uyarım termal yolla olmuşsa ısı uyarımlı
lüminesans (Thermoluminescence- TL)(Foto 122-123) denir.Tuzaklardan serbest kalan
elektronların sayısı alınan radyasyon dozuyla; dolayısıyla malzemenin o ortamda bulunma
süresi veya jeolojik yaşı ile orantılı olmaktadır.

Foto 122 ve 123 – Arazide OSL örneği alırken (solda, A.Evren Erginal arşivi) ve OSL
laboratuar ekipmanları (sağda, A.Evren Erginal arşivi).
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Doz-etki grafiği: Laboratuvarda verilen ve 0 ile 200 Gy doz aralığında bilinen
radyasyon dozlarından elde edilen OSL sinyalleri kullanılarak, test doz düzeltmesi yapıldıktan
sonra, bir doz-etki grafiği elde edilir.Exponansiyel bir matematik fonksiyonla tanımlanan bu
grafik üzerinde doğal OSL sinyaline (Ln/Tn) x -ekseni üzerinde karşılık gelen doz değeri,
örnek malzemenin içerdiği eşdeğer dozu gösterir (Şekil 74).

Şekil 74 - Üç örnek grubu için elde edilen doz-etki grafiği. Doz aralığı 0 ile 200 Gy’i
(gigayear) kapsamaktadır. Eşdeğer doz De, düzeltilmiş doğal OSL sinyaline doz-etki grafiği
üzerinde karşılık gelen doz değerinden hareketle bulunur (Erginal ve Kıyak, 2009 a ve b).
Örnekte görüldüğü gibi, bu grafik kullanılarak 200 Gy altında eşdeğer doza sahip sediment
malzemelerin içerdiği radyasyon dozunu bulmak mümkün olmaktadır.
Doz hızı ve lüminesans tarihleri: Çalışılan sediment örneklerinde çevre
radyasyonuna bağlı olarak sediman tarafından zaman içinde soğurulan radyasyon dozu, ya da
eşdeğer doz, her örnek grubu için elde edilir. Toplam çevre dozunun gama bileşeni saha
çalışmalarında doğrudan alan gama okuyucu ile ölçülür ve toprak kökenli bileşenlerin
spektrumları kaydedilir.Elde edilen gama değerleri ve spektral analizler ile toplam doza
katkıda bulunan beta bileşeni hesaplanır.Kozmik ışın katkısı ise, örneğin alındığı yerin
koordinatları, deniz seviyesinden yükseklik ve toprak yüzeyinden olan derinlik değerlerinden
hareketle bulunur (Olley ve diğ., 1996; Prescott ve Hutton, 1994; 1988).Aşağıdaki örnek
çalışmadaki örnek sediment malzemelerin bulunduğu ortamın yıllık radyasyon doz hızı
1.97±0.03 ile 1.99±0.01 mGy/yıl arasında değişmektedir. Doz hızı değerlerinin yanısıra elde
edilen OSL eşdeğer doz ve OSL yaş değerleri her örnek için aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Her örnek için elde edilen değerlerin istatiksel olarak anlamlı olması ve yaş değerlerinin
stratigrafi ile uyumlu olması gerekmektedir(Erginal ve Kıyak, 2009 a ve b)(Tablo 19).

Tablo 19–Bozcaada eolinitlerinin OSL yaşlandırma tablosu (Erginal ve Kıyak, 2009 a ve b).
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13.2.2.2.3. Potasyum–Argon (K-Ar) Yöntemi
Kayalardaki Argon-40 miktarının tayinine dayanan bir tekniktir. Potasyum-40 doğada
en çok bulunan radyoizotoplardan birisidir ve bozunarak (% 90) Kalsiyum-40 ve (daha az
olarak da) Argon-40 verir. Kayanın potasyum yapısı bilinirse, Argon-40 miktarı tayin
edilip,oranlamayla değerlendirilerek yaş tayini gerçekleşir.Kayalarda Argon-40, miktar olarak
“az” bulunduğundan, özellikle “eski kayalar”ın tarihlemesinde bu teknik uygundur. Genç
kayalara uygulanabilmesi, ancak kaya yapısının potasyum muhtevasının “çok” olması halinde
mümkündür. Genellikle, bu teknik 1 milyon yıldan daha yaşlı kayalara uygulandığında
olumlu sonuçlar alınır (http://www.biraz.gen.tr/arkeloji/potasyum-argon-teknigi).

13.2.2.2.4.Uranyum Serileri (U)Yöntemi
Doğal radyoaktivite 1896’da Henri Becquerel tarafından rastlantı sonucu
keşfedilmiştir. Becquerel, uranyum tuzu içeren bir maddeyi, siyah bir kağıda sarılmış
fotoğrafik bir levha yanına bıraktı. Bir süre sonra fotoğrafik levhanın uranyum tuzundan
etkilendiğini fark etti. Rutherford 1898’de deneylere devam ederek, uranyum tarafından
yayınlanan ışınımların iki tür olduğunu buldu. Bu radyasyonlar alfa ve beta radyasyonlarıydı.
Bu keşiften iki yıl sonra Villard üçüncü bir radyasyon keşfetti. Bu radyasyona gamma ışını
denildi.Doğada kararlı bir çekirdeğe sahip atom sayısı oldukça azdır. Bir çekirdeğin kararlı
olması, belli sayıda nötron ve protona sahip olması gerekir. Bu sayıların dışına çıkıldığı
zaman, çekirdekler kararsız bir yapı kazanırlar. Kararlı hale gelebilmek için "radyoaktif
ışımalar" yaparlar bu tür çekirdeklere "radyoaktif çekirdek"ler denir. Radyoaktif çekirdekler
sınırlı sayılardaki nötron ve proton ile tamamlanıncaya kadar, bozunmaya uğrarlar.
Radyoaktif bozunma sürecinde, çekirdekler alfa (α), beta (β) ve gama (γ) radyasyonlarından
birini veya birkaçını yayınlıyarak kararlı hale geçmeye çalışırlar. Radyoaktif 238U(Uranyum
238)çekirdeği, birçok radyoaktif bozunmaya uğrayarak, kararlı çekirdek haline, yani duraylı
kurşun (Pb) izotopuna dönüşür.
Alfa(α) Bozunması: Alfa parçacıkları (α) iki elektronu olmayan helyum (He)
çekirdekleridi İki protona ve iki nötrona sahip olan alfa parçacıkları atomun çekirdeğinden
yayılırlar. Alfa parçacıklarının nüfuz yeteneği çok zayıftır.Alfa parçacıkları kuvvetli bir
manyetik alan altında küçük sapmalar gösterirler ve pozitif yüklü parçacıklar gibi davranırlar.
Beta(β)Işınımı: Beta parçacıkları (β) hızlı hareket eden elektron ve protonlardır. Alfa
(α)parçacıklarına göre daha az iyonlaşmaya neden olurlar.Fakat alfa parçacıkları ile
karşılaştırıldığında nüfuz yetenekleri daha fazladır. Beta enerji spektrumu, alfa ışınları gibi tek
enerjili olmayıp sürekli dağılımına sahiptir.
Gamma(γ)Işınları: Gamma ışınları (γ), X-ışınları gibi elektromanyetik radyasyon
fotonlarıdır. Fakat X-ışınları ve görünür ışığa göre daha fazla nüfuz edebilirler.Gamma ışınları
yüksüzdürler. Bu nedenle elektrik ve manyetik alanda sapma göstermezler. Işık hızında
hareket ederler.Gamma ışınlarının giriciliği alfa ve beta parçacıklarıyla karşılaştırıldığında
daha büyüktür.
350

Bir elementin duraysız izotopu (radyoaktif), ana izotop (parent) olarak adlandırılır.
Ana izotopun bozuşmasıyla oluşan izotoplar ürün izotop (the daughter products) olarak
adlandırılır. (Şekil 5). Şekil 2 e 4 bir radyoaktif bozuşma örneği gösterir. Orada radyoaktif
ana izotop- uranyum-238 (atom numarası 92, kütle numarası 238) bozuştuğunda, duraylı ürün
izotop kurşun-206 izotopuna dönüşmeden önce 8 alfa partikülü ve 6 beta partikülü ışıyarak
birkaç safha izler.Bu bozuşma süresince oluşan duraysız ürün izotoplarından biri de radondur
(Şekil 75 ve 76).

Şekil 75 ve 76 – Uranyum serileri yaşlandırması (238U ve 235U ayrı ayrı bozunumu).
Radyoaktivitenin Nedeni: Radyoaktivitenin keşfinin en önemli sonuçlarından biri,
belirli radyoaktif izotopları içeren kayaç ve minerallerin yaşlarının hesaplanmasında güvenilir
bir yöntem olmasıdır. Radyometrik yaşlandırma adı verilen bu yöntemle çok sayıdaki
izotopun bozuşma hızı doğru bir şekilde ölçülür ve yerkürenin dış katmanlarındaki fiziksel
şartlar altında bunlar değişmezler. Bundan dolayı yaşlandırmada kullanılan her bir radyoaktif
izotop, içerisinde bulunduğu kayaçların oluşumundan beri sabit bir hızla bozuşmaktadır ve
ayrışma ürünleri aynı oranda birikmektedir.
Yarılanma Ömrü: Kayaçları oluşturan birçok mineral, ölçülebilecek miktarda
uranyum veya toryum içerir. Örneğin uranyum magmadan kristalleşen bir mineral içerisine
yerleştiği zaman bir önceki bozunmadan kalan herhangi bir kurşun (duraylı ürün izotop)
yoktur. Radyometrik saat o anda çalışmaya başlar. Bilindiği gibi uranyum ve toryum zamanla
bozunur, parçalanır ve yine radyoaktif olan radyojenik kurşun izotoplarına dönüşür. .Bir
mineralin radyometrik yaşı, mineral içinde bulunan son ürün ile bu ürünü oluşturan başlangıç
elementi arasındaki oranın ve bozunum hızının (yarılanma ömrü) bilinmesi ile bulunur.
Yarılanma Ömrünün Hesaplanması: Radyoaktif bozuşma eğrisi değişmenin gittikçe
artan şekilde olduğunu gösterir. Bir yarılanma periyodundan sonra, radyoaktif ana izotopun
yarısı kalır. İki yarılanma periyodundan sonra ana izotopun bir çeyreği geriye kalır, bu böyle
devam eder. Bir radyoaktif izotopun yarılanma yaşı biliniyor ve ana izotop/ürün izotop oranı
ölçülebiliyorsa örneğin yaşı hesaplanabilir. Örneğin bir hipotetik duraysız izotopun yarılanma
yaşının 1 milyon yıl ve örnekteki ana izotop/ürün izotop oranının 1:15 olduğunu varsaysanız.
Böyle bir oran dört yarılanma yaşının geçtiğini ve kayacın dört milyon yıl yaşında olduğunu
göstermektedir.
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U-234 ve Th-230 Yöntemlerinin Yarılanma Ömürleri ve Doğru Sonuçlar Verdiği
Alanlar: Karbonatça zengin mağara çökelleri (Ör: sarkıt ve dikitler) U serisi
tarihlendirmelerinde yaygınca kullanılmaktadır. Ayrıca mercanlar gibi gözenekli yapıya sahip
değillerdir. Mağara çökelleri yeraltı sularından beslendikleri için sularda önemli miktarda
uranyum ve az miktarda toryum bulunur.Bu malzemelerin tarihlendirilmesi geçmişteki çevre
koşullarının ve iklim değişikliklerinin anlaşılması açısından önemlidir.
Uranyum-234’ünyarılanma ömrü 250.000 yıl, Toryum-230’unyarılanma ömrü 75.000
yıl sahiptir. 234Umercan (resif) materyal ve deniz seviyesi ölçümlerinde, 230Th kırmızı kil
materyalleri ve kuru göl alanlarında iyi sonuçlar verir. Toryum-230 izotopu 75 bin yarılanma
ömrü sebebiyle; Pleistosen devri yaşlandırması ve karasal sedimentlerden ziyade denizel
sedimentlerin yaşlarının tayininde önemli bir araçtır. Ayrıca Alfa spektrometresi ölçümlerinde
güvenilir sonuçlar vermektedir (Tablo 20).

Tablo 20 – Toryum-230 ve Uranyum-234’ün karşılaştırma tablosu.
Uranyum ve Toryum Serileri ile Tarih Belirlemede Karşılaşılan Bazı Problemler
Uranyum ve Toryum Serileri ile ilgili laboratuvar ölçümlerinden kaynaklanan
hatalardan başka, iki temel potansiyel problem vardır. Birincisi depolanmadan beri nüklidlerin
hiçbir kayıp ve kazanç olmadığının kabul edilmesi gerekmektedir. Başka deyişle ana izotop
ve yavru izotop oranının sadece radyoaktif bozunumun bir fonksiyonu olduğu kabul
edilmelidir. En problemli materyal kemiktir ve kemik gömülmesinden itibaren uranyum
almaya devam edebilir. Kemik numunesine belirli oranda uranyum nüfuz ettiğinde bilim
adamları bunu tespit edemez. Açık sistem davranış kemikle sınırlı değildir. Yumuşakçalar ve
karbonat kabukları da öldükten sonra uranyum alımına devam edebilir. İkinci potansiyel hata;
ürün izotopunu tamamen radyojenik kökenli olup olmadığı varsayımı ile ilgilidir. U-234 ve
Th-230 bozunumlarında ölçümler tamamen aktivite oranını yansıtmayabilir. Örneğin karbonat
materyaller kırıntılı malzemelerle (özellikle; suyla taşınan silt, kil ve alüvyon) kirlenmiştir ve
bunlar zaten ürün izotoplar içerir. Böyle bir karışım (kirlenme) numunenin gerçek yaşından
daha yaşlı bir Uranyum (U) serisi yaş belirlemesine yol açabilir. U-234 ve Th-230 ayrıca
taşınmışsa (migrate) ve hata düzeltilmemişse; örnek malzemenin gerçek yaşından daha genç
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bir yaşlandırma olacaktır. Mercanların gözenekli yapıları Uranyum serisi tarihlendirmelerinde
şüphe uyandırabilmektedir.Kısmi çözünme, yeniden kristalleşme, ikinci çimentolanma
süreçleri uranyum ve toryumun sisteme girmesi veya kaçması ile sonuçlanabilir (Açık sistem
davranışı). Açık sistem davranışını test etmek için; ilksel U-234/U-238 oranlarını mercandan
ölçülen U-234/U-238 oranı ve yaşından hesaplamak gerekir.
Sonuç olarak; kayaçları oluşturan birçok mineral ölçülebilecek miktarda uranyum
veya toryum içerir. Bilindiği gibi uranyum ve toryum zamanla bozunur, parçalanır ve yine
radyoaktif olan radyojenik kurşun izotoplarına dönüşür. Bir mineralin radyometrik yaşı,
mineral içinde bulunan son ürün ile bu ürünü oluşturan başlangıç elementi arasındaki oranın
ve bozunum hızının (yarılanma ömrü) bilinmesi ile bulunur.Bu işlem özel laboratuvarlarda
son derece hassas aletlerle yapılmaktadır (Aytekin, ; Broecker, 1965; Çelik 2012; Dickin
2005; Komura-Sakanoue, 1967; Lutgens et al., 2013; Schellmann et al, 2008).
Hatta; Uranyum (U) serileri yöntemini biraz daha geniş tutarak,potasyum (K), Argon
(Ar), Kurşun (Pb), Rubidyum (Rb), Stronsyum (Sr)yöntemi olarak da ele alınabilir. Karbon14 (14C) yönteminde olduğu gibi, radyoaktif minerallerin dönüşüm sürecinin ölçümüne
bakılır. 14C’e göre daha hassas bir yöntem olup, birkaç milyar yıla kadar ölçüm yapılabilir.
Volkanik katmanlar, traverten ölçümler için son derece uygundur.

13.2.2.2.5.Fizyon İzi Yöntemi
Özellikle cam, obsidiyen aletler ve seramik eşyalar üzerinde uygulanan bu yöntem;
yaşı en az 20.000 yıl ve daha yukarısı olan bu tür volkanik oluşumları tarihlendirmede
kullanılır. Uranyum 238 (238U)’in kendiliğinden fizyona uğraması sonunda meydana gelen
yüksek enerjili parçacıkların kristalimsi yapılarda ve camlarda iz bırakması esasına
dayanmaktadır.

13.2.2.2.6. Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi
ESR’nin temelinde manyetik rezonans kavramı yatar. Sabit bir manyetik alan
uygulandığında manyetik momentlerin her biri birer mıknatıs gibi davranır ve elektronların
sahip oldukları spin değerlerine göre mümkün olan enerji seviyelerine yarılma gözlenir. Bu
seviyeler arasındaki enerji farkı Larmor frekansıyla orantılıdır. ESR için uygulanan alternatif
alanın frekansı elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesindedir. Mikrodalga frekansı,
Larmor frekansına eşit olduğunda rezonans gerçekleşir ve enerji soğurularak enerji seviyeleri
arasında geçiş meydana gelir. Bu durumdaki frekansa ‘rezonans frekansı’ ve buna karşılık
gelen sabit manyetik alana da ‘rezonans alanı’ denir. Elektronun soğurduğu mikrodalga
frekansı ve enerji farkı arasındaki ilişki rezonans koşulu olarak bilinir. Manyetik çevreleri
farklı olan çiftlenimsiz elektronlar farklı g değerlerine (spektroskopik yarılma çarpanı)
sahiptir. Bu yüzden, bir ESR sinyalinin g değeri çok önemli bir parametredir. g değeri;
incelenen örneğin elektriksel, manyetik ve yapısal özellikleri hakkında bilgi verir. Özellikle
arkeoloji ve jeolojide; çeşitli madenler ya da zeolitler içerisine giren paramanyetik maddelerin
özelliklerinden yararlanarak yapılar hakkında bilgi edinilebilir. Yaş tayininde (ESRDATING) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. (http://ulkusayin.wordpress.com/).
353

13.2.2.2.7. Kozmojenik Yaşlandırma Yöntemi
“Yüzey Yaşlandırma Yöntemi” olarak da adlandırılan kozmojenik yaşlandırma
yöntemi ile herhangi bir kayacın veya sedimanın ne kadar süredir yeryüzünde yüzeylendiği
belirlenebilmektedir. Kuaterner jeolojisinde, yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul
edilen bu yöntem ile daha önce radyokarbon yönteminin üst limiti olan 50 bin yıl ile sınırlı
yaş tayinleri, Kuvaterner devrinin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişlemiş
bulunmaktadır. Klasik radyometrik yaş tayini yöntemlerine (U-serisi, K-Ar, Ar-Ar, vd.) göre
de uygulama üstünlükleri sağlayan bu yöntem ile kayaçların oluşum yaşını değil, kayaçların
yüzeylenme yaşı hesaplanmaktadır. Bu nedenle Kuvaterner dönemine ait bir yerşeklini
oluşturan sedimanı kullanarak, kayacın oluşum yaşı ne olursa olsun, kozmojenik yöntem
aracılığı ile depolanma yaşı ölçülebilmektedir. Kozmojenik yaş tayini çalışmaları ve
jeomorfoloji araştırmalarına yönelik bu yöntem, araziden örnek alımı sonrasında, AMS
ölçümleri ve 36Cl (Klor-36), 10Be (Beriyum-10) izotopu gibi birçok kozmojenik izotoplara
yönelik analizler şeklinde gerçekleştirilir.
(http://geography.fatih.edu.tr/?konular,MTY1OQ==)
Sonuç olarak, bu zevkli konu Kuaterner’in 2,5 milyon yıllık süresi dışına çıkılarak ele
alınmıştır. Bununla birlikte; karşılaştırılmaları ve farklı unsurların, minerallerin, kayaçların,
depoların ve materyallerin tarihlendirmede kullanılacağından dolayı kapsadıkları yıl
aralıklarının farklılığından dolayı (Tablo 21) konu zaman zaman Kuaterner’i çok aşarak
bilhassa milyar yıllara kadar götürülmüştür.

Tablo 21 – Çeşitli tarihlendirme yöntemlerinin kapsadığı yıl aralıkları karşılaştırma
tablosu
(http://anthro.palomar.edu/time/time_5.htm)
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.

3)
Üniversitelerin tarihlendirme laboratuvarlarına uğrayıp, analizleri takip ediniz
ve bilgi alınız.
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4)

Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?

3)
Üniversitelerin tarihlendirme laboratuvarlarına uğrayıp, analizleri takip ettiniz
mi ve bilgi aldınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On üçüncü konuda, “Kuaterner Araştırma Yöntemleri ve Yaşlandırma Metotları”
başlıklı konu ele alınmıştır. Oniki haftadır “Kuaterner Coğrafyası” konuları zaten ayrıntılı
olarak sunulmaya çalışıldığı için araştırma yöntemlerinden burada kısaca bahsedilerek
öncelikle bir giriş yapılmıştır. Ardından asıl konu olan “Yaşlandırma Yöntemleri” konusu
detaylı takdim edilmiştir. Konuya, önce “Rölatif (göreceli) Yaşlandırma Yöntemleri”nin
sunumu ile başlanmıştır. Ardından diğer konu olan “Mutlak Yaşlandırma Yöntemleri”
anlatılmıştır. Bu sonuncu konu, iki alt başlıkta toplanmıştır. Önce “Doğal Süreçlerin Belli
Ritmine Dayalı Birikim ve Depolama Yöntemleri”; ardından “Radyometrik Yaşlandırma
Yöntemleri” gerekçeleriyle ve nedenleriyle birlikte detaylı ele alınarak anlatılmıştır. Konu
yine, grafik, tablo, harita ve fotoğraflarla renklendirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bir rölatif (=göreceli) yaşlandırma yöntemidir?

a)

Litostratigrafi

b)

Biostratigrafi

c)

Pedostratigrafi

d)

Morfostratigrafi

e)

Hepsi

2)

Aşağıdakilerden hangisi bir rölatif (=göreceli) yaşlandırma yöntemidir?

a)

C-14

b)

OSL

c)

Fosiller

d)

TL

e)

ESR

3)

Mutlak (=kesin) yaşlandırma yöntemleri kaç ayrılır, isimlerini yazınız.

a)…………..
b)…………..
4)
nelerdir?

Doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinin isimleri

a)……………………
b)……………………
c)……………………
5)

Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak yaşlandırma yöntemidir?

a)

Kozmojenik yaşlandırma yöntemi

b)

Sarkıtların yıllık halkalarının sayılması yöntemi

c)

Varv’lı tabakaların sayılması yöntemi
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d)

Polen analizi

e)

Ağaç yaş halkalarının sayılması yöntemi

6)

Lüminesans Yöntemlerinin isimlerini yazınız.

a)……………………………….
b)………………………………
7)
“Yarılanma ömrü 5.730 ± 40 yıl olan karbon-14(14C) kimyasal olarak
karbondioksit’e dönüşür (CO2), atmosferdeki diğer gazlarla karışır ve atmosferin her yanına
dağılır, okyanus diplerinde karbonat çözeltisi olarak çökelir, canlıların vücutlarına geçer.
Böylece dünyada doğal olarak bulunan karbon-12 (12C) dışında, bünyelere ikinci bir karbon
olarak karbon-14 (14C) dahil olmuş olur.” genel ifadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

8)
Elektron Spin Rezonans (ESR) Yönteminin kapsadığı
aşağıdakilerden hangisidir?

yıl aralıkları

a)

Bugün – 100.000 yıl

b)

Bugün – 50.000 yıl

c)

Bugün - 10.000 yıl

d)

10.000 – 50.000 yıl

e)

50.000 – 100.000 yıl

9)

Karbon-14(14C)Yönteminin kapsadığı yıl aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Bugün - 1.000.000 yıl

b)

Bugün - 50.000 yıl

c)

Bugün - 35.000 yıl

d)

Bugün - 25.000 yıl

e)

Bugün - 10.000 yıl

10)
hangisidir?
a)

Potasyum - Argon(K-Ar) Yönteminin kapsadığı yıl aralıkları aşağıdakilerden

Bugün -10.000 yıl
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b)

5.000 - 10.000 yıl

c)

10.000 -35.000 yıl

d)

50.000 - 100.000 yıl

e)

100.000 - 5.000.000 yıl

Cevaplar
1-e)Hepsi
2-c)Fosiller
3-a)Doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemleri
b)Radyometrik Yaşlandırma Yöntemleri
4-a)Ağaç yaş halkalarının sayılması yöntemi (Dendrokronoloji)
b)Varv’lı tabakaların sayılması yöntemi (Varvoloji)
c)Sarkıtların yıllık halkalarının sayılması yöntemi
5-a) Kozmojenik yaşlandırma yöntemi
6-a) Isı Uyarımlı Lüminesans =Termolümenesans (TL) Metodu
b) Işık Uyarımlı Lüminesans (OSL) Metodu
7-Doğru
8-a)Bugün-100.000 yıl
9-c)Bugün-35.000 yıl
10-e)100.000-5.000.000 yıl
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14.KUATERNER FLORASI, FAUNASI ve İNSAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kuaterner Florası
14.1.1.Arktik veya Subartik Devre
14.1.2.Preboreal devre
14.1.3.Boreal devre
14.1.4.Atlantik devre
14.1.5.Subboreal devre
14.1.6.Subatlantik devre
14.2. Kuaterner Faunası
14.2.1.Türkiye’de Kuaterner Faunası
14.2.1.1. Türkiye’de Vertebre (Omurgalı) Fosilleri
14.2.1.2. Türkiye’de Denizel ve Gölsel Fauna
14.3. Kuaterner’de İnsan
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kuaterner florası hakkında bilgi veriniz.

2)

Kuaterner faunası hakkında bilgi veriniz.

3)
Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsündeki bu değişme devrelerini
isimlerini sıralayınız.
4)
Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsündeki bu değişme
devrelerinde gelişen olayları açıklayınız.
5)

Türkiye’de Kuaterner omurgalı fosilleri nerelerde görülür?

6)

Baykal’a göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı fosillerin isimlerini sıralayınız.

7)
Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran
kaç zoocoğrafya bölgesi vardır?
8)
Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran
zoocoğrafya bölgelerininisimlerini sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

KUATERNER FLORASI, Kuaterner faunasını anlamak
FAUNASI ve İNSAN
ve kavramak.
KUATERNER FLORASI, Kuaterner florasını anlamak
FAUNASI ve İNSAN
ve kavramak.
KUATERNER FLORASI, Kuaterner
Coğrafyası
FAUNASI ve İNSAN
içindeki iki önemli konu olan
buzul-buzularası
dönemlerdeki
canlı
yaşamıyla,
sonrasındaki
bunlara ilaveten insanın
ortaya
çıkışının
nedenselliklerini
anlamak,
kavramak
ve
detayları
öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek
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Anahtar Kavramlar


Kuaterner florası



Kuaterner faunası



Kuaterner’de insan



İlk insanın ortaya açıkışı



Türkiye’de Kuaterner faunası



Türkiye’de Kuaterner Vertebre (Omurgalı) Fosilleri



Türkiye’de Kuaterner Denizel Faunası



Türkiye’de Kuaterner Gölsel Faunası
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Giriş
Kuaterner’in önemi daha önceki konularda da sunulduğu gibi, buzul ve buzularası
dönemlerin varlığı ile bu dönemde insanın ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle flora ve fauna (bitki
ve hayvan toplulukları) bakımından hemen hemen Pliosen’den Pleistosen’e, yani
III.Zaman’dan - IV.Zaman’a geçişte aynı bitki ve hayvan topluluklarını görmek mümkündür.
Ancak daha sonrasında Pleistosen’de buzullaşmanın başlamasına dayalı olarak ya yeni
buzullaşma ortamıyla ilgili yeni türler ortaya çıkmış ya da büyük çoğunluğu bu dönemde
buzulların içinde yaşamını yitirerek fosilleşmiştir. Hatta bunun insansı boyutlu olanlarını,
erimenin hızla arttığı günümüz buzullarından geriye kalan mekânlarda eski insan iskeletleri
şeklinde bile rastlanmaktadır (Ardos, 1996, s:114-115).
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14.1. Kuaterner Florası
Bu dönemi karakterize eden bitki topluluklarıdır. Geçmiş iklim koşullarını
aydınlatmak bakımından bitkiler (flora), hayvanlar (fauna)’dan daha güvenilir bir kaynaktır.
Çünkü iklim değişmeleri karşısında hayvanların çoğu göç ettiği ya da yeni koşullara
uyabildiği halde, bitkilerde yeni koşullara uyabilmekte, göç o kadar kolay olmamakta ve
değişen iklimler bitkilerin yığınlar halinde ölmesine ve fosilleşmesine neden olmaktadır.
Böylece üstüste dizilen ve her biri başka tip bitki fosilleri taşıyan katmanlar, iklim
oynamalarının iyi bir işareti olmaktadır. Ancak, diğer yandan, bitkilerin iyi saklanmış
fosillerini bulmak daha zordur ve onun için fosil bitki buluntu yerleri oldukça sayılıdır. Bu
bakımdan traverten, linyit ve bataklık bitkilerinin önemi büyüktür. Bitkiler konusunda
üzerinde durulmakta olan diğer bir nokta da ağaç sınırındaki oynamalarıdır. Gerçekten,
buzul çağlarında ağacın (ormanın) kutupsal sınırları ekvatora, dağlardaki sınırları ise, daha
aşağılara eteklere doğru çekilmiştir. Ağaç fosilli interglasyal oluşumlarla, değil ağaç, hiçbir
organizmayı taşımayan buzul oluşumları üstüste geldiği zaman ağaç sınırındaki bu
kaymaların en iyi kanıtlarından biri elde edilmiş olur (Erol, 1979, s:59-60). Bunlara en iyi
örnekleri Çatalca (Eroskay ve Aytuğ, 1982; Sakınç vd., 2005) ve Kocaeli (Ertek ve Erginal,
2010)(Foto 124 ve 125) yarımadalarında bulunan silisleşerek taşlamış (petrifiye olmuş) ağaç
fosilleri örnek olarak verilebilir. Son yıllarda bitkilerin üreme tozları, yani polenler
üzerindeki araştırmalar çok önem kazanmıştır. Her bitkinin diğerlerinden tümüyle farklı olan
mikroskobik üreme tozları, en ince katmanlarda dahi birikip saklanabildiği ve bir bölgedeki
bütün bitkilerin tozları aynı katmanda toplanmış olarak bulunabildiği için polen analizleri
sayesinde geçmiş bir dönemin bütün bitki topluluğu, dolayısıyla da iklimi hakkında kesin
bilgi sahibi olunabilmektedir. Gerçekten bir bölgede polenleri bulunan nesli tükenmiş
ağaçlarla, soğuk ve sıcak bölge bitkileri, geçmiş iklimlerin en kesin tanıkları olmaktadırlar
(Erol, 1979).

Foto 124 ve 125 - İstanbul-Kurtköy’de bulunan petrifiye olmuş silisifiye ağaç fosilleri haberi
(üstte; ATLAS Dergisi, Eylül 1999) ve petrifiye ağaç ince kesitleri (altta; Ahmet Ertek
arşivi,1999).
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Benzer konularda yapılmakta olan dendrokronoloji, dolayısıyla ağaç yaş halkanın
sayılması, bölgenin gerek geçmiş dönem ortamı ve iklimi hakkında bilgiler vermektedir.
Buna dayanarak, iklim çalışmaları yanında; volkanik faaliyetler, orman yangınları, depremler,
çığlar gibi daha birçok konuda uygulama alanı bulabilen bir yöntemdir. Çevresel değişimler
ağaçlara, yıllık halka genişliklerindeki değişimler, yapısal farklılıklar ve odun
yoğunluğundaki değişimler olarak yansımaktadır. Yıllık halkaların genişlikleri ölçülerek elde
edilen ana kronolojiler geriye doğru da uzatılabilmektedir (Akkemik, 2004; Avcı, 2012).
Dördüncü Zaman’da buzullaşmanın periyodik olarak tekrarlanması vejetasyonu büyük
ölçüde etkilemiştir. Maksimum buzullaşma devrelerinde Orta Avrupa tundra vejetasyonu ile
kaplıydı. Ilıman orman florası Akdeniz kıyıları üzerinde bulunuyordu. Akdeniz bölgesine yani
havzasına ait türler ise Kuzey Afrika ve Yakındoğu’da tutunabilmişlerdi. Maksimum
buzullaşma devrelerinde Orta Avrupa’da tundra vejetasyonu ile birlikte Salix (söğüt),
Betula nana (bodur huş), Dryas, Saxifraga (taşkıran)gibi türler mevcuttu. Bunların azaldığı
devrelerde, tundra vejetasyonunun yerini ılıman karakterli iğne yapraklı ağaçlar, sonra geniş
yapraklı orman ağaçları aldı. Ilıman Avrupa bölgelerinde Würm sonu ve son buzullaşma
devrinde değişmeler daha belirgindir ve yapılan araştırmalara göre daha iyi bilinir (Şekil 77
ve 78)(Akman 1993, s:81).
Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsündeki bu değişme serileri başlıca
şöyledir (Akman 1993, s: 81-82):

14.1.1. Arktik veya Subartik Devre
Muhtemelen oldukça kurak ve soğuk bir iklim koşullarında Betula nana (bodur huş),
Salix (ağaççık şeklinde söğüt) ve Dryas octopetala vejetasyon tipi hakimdi. Bu deliller son
buzularası depolardan elde edilmiştir. Bu devrenin 1100 yıl sürmüş olduğu düşünülmektedir.
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14.1.2. Preboreal Devre
Subartik devreyi 1000 yıl süren pre-boreal devre takip etmiştir. Bu devre, iklim
değişik fakat ılımandır ve Pinus sylvestris (sarıçam), Betula pubescens (tüylü huş), Ulmus
(karaağaç), Picea (ladin)gibi ağaçlarla karakterize ediliyordu.

14.1.3. Boreal Devre
Pre-boreal devreden sonra ılıman bölgelerde 7000-8000 yıl süren Boreal devre gelir.
İklim bu devrede karasal olup, kurak ve sıcaktır. Bu devre sonuna doğru özellikle Corylus
(fındık), Quercus (meşe) gibi geniş yapraklı ağaçlarla karışık ormanlar hâkimdir.

14.1.4. Atlantik Devre
Boreal devreyi Atlantik devre takip etmiştir. İklim yine sıcak fakat nemli olup; Tilia
(ıhlamur), Quercus (meşe)türleri ile karakterize ediliyordu. Bu devrenin 5000 yıl sürdüğü
tahmin edilmektedir.

14.1.5.Subboreal Devre
Atlantik devreden sonra, bu devre sub-boreal devre olarak adlandırılır. İklim daha
karasal, daha kuraktır. Tahminen 2500 yıl sürmüştür. Koniferler, bu devrede artmıştır ve
Fagus (kayın), Carpinus (adi gürgen)gibi bitkiler görülür.

14.1.6.Subatlantik Devre
Subboreal devreden sonra, bu devre sub-atlantik devre olarak adlandırılır. Bu devre,
bataklık vejetasyon tipiyle karakterize edilir. Son 1000 yıl süresince bu devrin yerini daha
kurak, daha sıcak bir devir almıştır. Bu esnada ormanlar, insanlar tarafından tahrip edilmeye
başlamıştır.
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Şekil 77– Son buzullaşma devrinde Avrupa’da Vejetasyon Bölgeleri (Akman 1993,
s:83). I.tundra, II.buket şeklindeki ağaçlarla step vejetasyonu, III.çıplak step, IV.soğuk ılıman
orman, V.Akdeniz vejetasyonu.
Avrupa’da hüküm sürmüş olan bu devirler, sub-atlantik devri dışında, ılıman Amerika
bölgeleriyle uyuşmaktadır. Modern metotlarla yapılan ölçmelere göre, ilk yerkabuğunun 4.6
milyar yıl önce meydana geldiği saptanmıştır. İlk bitki hayatı 1.7 milyar yıl önce,
Prekambriyen’de tek hücreli deniz algleri (su yosunları) şeklinde gelişmiştir. Yine bir
yaklaşımla, ilk odunlu bitkilerin 500 milyon yıl önce Kambriyen’de, tohum taslaklarının 350
milyon yıl önce Karbonifer’de, Açık tohumlulardan olan çoğunlukla ağaç ya da ağaççık,
seyrek de olsa çalı biçimindeki bitkileri kapsayan taksonomik grubu oluşturan
Gymnospermlerin 250 milyon önce Trias’ta ve kapalı tohumlular ya da çiçekli bitkileri
oluşturan Angiospermlerin ise 120-150 milyon yıl önce Jura-Kretase’de görüldükleri
söylenebilir. İlk karasal odunlu bitkilerden Rhyniales, Psilophytales’lerse 350-400 milyon yıl
önce Devoniyen’de görülür. Devoniyen, zaten modern bitki dünyasını en iyi bir şekilde
belirler (Akman 1993, s: 82).
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Şekil 78– Kuaterner devrine ait tanıtıcı fosillerden bazıları (Baykal, 1974).
Tohum taslağının ve iletim organlarının meydana gelmesinden sonra bitki dünyasına
yeni bir şey katılmamıştır. Bitki morfolojisi olarak bugüne kadar üç tip yaradılış görülmüştür.
Bunlar: 1-Tallofit bitki tipi, 2-Odunlu cryptogame tipi, 3-Tohum taslaklı bitki tipi. Bu durum
bize fitojenezin, yani bitki gelişiminin inanılmaz derecede ağır olduğunu gösterir. Diğer
taraftan Tallopyhe’ler, odunlu Cryptogame’ler, Phanerogame öncüleri, Gymnosperm’ler ve
Angiosperm’ler çok büyük sistematik ünitelerdir ve aynı zamanda bitki dünyasının filetik
gelişmesinin büyük etaplarını belirtmektedir. Bitki tipleri olarak dünya florası yavaş yavaş
zenginleşmiştir. Çünkü hiçbir büyük soy henüz kaybolmamıştır ve ilkel durumlarını örneğin
At kuyrukları gibi saklayabilmişlerdir. Bu soylar bir gün kaybolacaktır. Nitekim at kuyrukları
bugün Equisetum gibi tek bir cins ile temsil edilmektedir. Kozalaklı ağaçlardan (konifer’ler)
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her on tanesinden biri ölmüştür ve fosil açık tohumlulardan (Cordaitinae) bugün yaşayan tek
cins ve tek tür vardır: Ginkgo biloba (mabet ağacı)’dır (Akman 1993, s: 82-83).

14.2. Kuaterner Faunası
Bu dönemi karakterize eden hayvan toplulukları (fauna’lar)’dır. Eskiden yaşamış
hayvanlar, Kuaterner olaylarının incelenmesinde önem gösteren bir diğer konudur. Gerçekten,
daha ilk araştırmalar sırasında Pleistosen başlangıcının, kara hayvanlarının Bos (bir cins
öküz), Elephas (fil) ve Equus (at) cinslerinin belirlenmesi ve Mastodon (fil benzeri) büyük
hayvan cinslerinin kaybolması ile karakterize edilebileceği belirtilmiştir. Yeni çalışmalar bu
kanıyı doğruladığı gibi, adı geçen listeye modern deve cinsleri ile insan’ın eklenmesinin
gerektiğini göstermiştir. Ancak bu kara hayvanlarıyla, insan fosilleri o kadar seyrek ve
dağınıktır ki, bu buluntulara dayanarak her yere uygulanabilecek kesin stratigrafik sonuçlar
pek çıkarılamaz. Diğer yandan, bu hayvanların fizyolojisinde Kuaterner süresince, katların
ayrılmasına yarayabilecek bir değişiklik de olmamıştır. Onun için kara hayvanlarına
dayanılarak, Kuaterner’in bölümlenmesi konusunda fazla ayrıntılı çalışmalar henüz
yapılamamaktadır. Bununla birlikte, örneğin Orta Avrupa’da ren geyiği gibi bazı soğuk
iklim fosillerinin bulunması, soğuk buzul çağlarının ya da aynı yerde Hippopotam
(suaygırı) gibi sıcak iklim hayvanlarının bulunması ise, sıcak buzularası çağlarının birer
kanıtı olarak kabul edilmektedir. Yani bu yolla, hayvanlara dayanılarak bazı yorumlar
yapmak olasılığı vardır. Denizlerde ve göllerde yapılan Kuaterner ile ilgili araştırmalardan
birisi de, dipte bulunan denizdibi ya da göldibi çamurlarının özellikleridir. Özellikle deniz
diplerinde birikmiş çamurların karakterlerinin ve içindeki makro ve mikro organizmaların
(özellikle Foraminiferler’in) çamurun biriktiği zamanki su yüzü iklim koşullarını yansıtacağı
prensibine dayanılarak yapılan araştırmalar glasyal, interglasyal çağların sayısı, süreleri
hakkında önemli ipuçları sağlarlar. Bu arada deniz dibi tortuları arasına geniş ölçüde genç
volkan küllerinin karıştığı ve stratigrafik yönden karakteristik seviyeler oluşturduğu gözlenir.
Radyoaktif yaş tayinlerine de uygun olan bu küllere dayanılarak yapılan tarihlendirmelere
“Tefra Kronolojisi” adı verilir (Erol 1979, s:58-59).
Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran 8
zoocoğrafya bölgesi vardır (Efe, 2004, s: 259):
1-

Eski Kuzey Bölgesi = Paleoarktik (Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya)

2-

Yeni Kuzey Bölgesi = Neoarktik (Kuzey Amerika)

3-

Yeni Tropikal Bölge = Neotropikal (Güney Amerika)

4-

Etyopya Bölgesi (Orta ve Güney Afrika)

5-

Doğu Bölgesi = Orientalis (Hindistan ve Güneydoğu Asya)

6-

Avustralya Bölgesi (Okyanusya)

7-

Antarktika Bölgesi
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8-

Arktika Bölgesi (Kuzey Kutbu civarı)

Birçok hayvan topluluğunun, ılıman iklimli merkezi kara kütlesi Arktogea’da (Yeni
Kuzey, Eski Kuzey, Etiyopya ve Doğu bölgeleri’nde) ortaya çıktığı ve oradan Güney Afrika,
Avustralya ve Amerika’nın çevresindeki bölgelere yayıldıkları sanılmaktadır. Daha çok
memeliler için geçerli olan bu tahmine göre, bunların dalgalar halinde dağıldıkları ve her
dalganın kendinden sonraki dalga döneminde de yaşamayı sürdürdüğü kabul edilmektedir.
Fosil kalıntıları Avrupa’da bulunan ve 60-80 milyon yıl önce yaşayan keseli hayvanlar, bugün
halen Güney Amerika ve Avustralya’da yaşamlarını sürdürmektedir (Efe 2004, s:259).

14.2.1.Türkiye’de Kuaterner Faunası
14.2.1.1. Türkiye’de Vertebre (Omurgalı) Fosilleri
Türkiye’de Kuaterner sırasında, Pliosen’dekilerin devamı ve daha gelişmişi olan bir
takım büyüklü-küçüklü omurgalı hayvanlar ve insanlar yaşamışlardır. Bunların başlıcaları
şunlardır: Homo neanderthalensis (insan), Hippopotamus (su aygırı), Elephas, Elephas
antiquus (fil), Felis, Equus Caballus (at), Urus (mağara ayısı), Archidis Kodon, Equus
Stenosis, Mamut, Cervus elephas Linneaus (büyük boynuzlu geyik)’tir. Bunlar, bazı yerli ve
yabancı yerbilimciler tarafından ülkemizin çeşitli yörelerinde bulunmuş ve
değerlendirilmişlerdir (J.D.Decker-Platen, E.Chaput, K.Kökten, F.Ozansoy, N.RückerÜlkümen, M.Sayar, C.Sayar, Ş.Şen, İ.Tekkaya, İ.Yalçınlar)(Ardos, 1996, s:114-115).
Bu omurgalı fosillerin Türkiye’deki dağılımı ise şöyledir (Yalçınlar 1983’e göre;
Ardos 1996, s:114):
1Antalya-Yağcıköyü-Karain Mağarası (Homo neanterthalensis, Hippopotamus,
Elephas, Felis)
2-

Antakya-Samandağ-Mağaracık (Urus sp., Felis sp.)

3-

Manisa-Akhisar Havaalanı (Archidiskodon)

4-

Soma-Akçavlu (Homo sp.)

5-

Ankara-Sinap ve Çalta (Equus stenosis)

6-

Tekirdağ-Lüleburgaz (Elephas antiquus)

7-

Trakya-Alpullu Şeker Fabrikası inşaatı (Maut)

8-

Manisa-Kızılgeritımar (Equus stenosis, Archidiskodon sp., Cervus elephas)

9-

Sandıklı-Reşadiye (Equus caballas)

10-

Kahramanmaraş (Elephas)

11-

Erzurum-Şenkaya-Yediobalar (Cervus sp.)
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Fillerin ve su aygırlarının varlığı, Alt ve Orta Kuaterner sırasında iklimin şimdikiden
daha sıcak ve yağışlı olduğunu göstermekte, aynı zamanda bitki örtüsünün zenginliğini ortaya
çıkartmaktadır.

14.2.1.2. Türkiye’de Denizel ve Gölsel Fauna
Türkiye’de kıyı ve göl taraçaları içerisindeki fauna, pek çok araştırıcının ilgisini
çektiği için, üzerinde oldukça durulmuştur (E.Akkan, A.Ardel, M.Ardos, M.Bener, T.Bilgin,
E.Chaput, S.Erinç, O.Erol, K.Göçmen, S.Göney, H.İnandık, K.Sungur, İ.Yalçınlar, T.Yücel
vs.). Bunlardan Hamit İNANDIK, çalışmalarının büyük bir kısmını bu taraçaları incelemekle
geçirmiştir. Aslında taraçalar içersinde bulunan fosiller, aktüel fosillere çok yakınlık
gösterdiğinden, bunların determinasyonları da çok zor olmuştur. Mesela, Pliosen’deki bazı
türler, hemen hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar yaşamlarını sürdürmeye devam
etmişlerdir. Bulunan başlıca göl kökenli fosiller şunlardır: Bithynia, Didacna crassa,
Dressensia buldurensis, Dreissensia polymorpha, Dreissensia tobari, Helix, Limnea,
Melanopsis praeomorsa, Merites, Planorbis, Unio, Vivipara. Bulunan başlıca denizel kökenli
fosiller ise şunlardır: Bittium reteiculatum, Cerastoderma edule, Cerastoderma poli,
Cerithium reteiculatum, Cerithium vulgatum(Foto 126 ve 127), Cardium edule, Cardium
exiguum, Cardium tuberculatum, Castrana fragilis, Gibbula adriaria albide, Loripes lacteus,
Mactra, Mytilaster, Mytilus edulus, Nassa réticulata, Ostrea edulis, Ostrea lamellosa, Ostrea
taurica, Strombus, tapes aureus, Tapes calverti, Tapes diaene, Thericium vulgatum,
Venerupis aurea,Venus gallina, Venus linne. Bunların büyük bir kısmı, daha çok ılık
denizlerde yaşayan türler olup, interglasyal devreleri işaret eder (Ardos 1996, s:115).
BAP-9105 no’lu İstanbul Üniversitesi araştırma projemiz vasıtasıyla Güney Marmara
Takım Adalarından “Hasır Adası”nda ortaya çıkarılan yeni kıyı depolarındaki denizel
fosillerden örnekler aşağıda verilmiştir (Foto 126-127)(Ertek vd., 2014; Ertek et all, 2014):
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Foto 126 ve 127 – Güney Marmara Takım Adalarından Hasır Adası batısında bulunan
bir depodaki Marmara Formasyonuna ait Kuaterner denizel fosilleri (Ertek et all, 2014).

14.3. Kuaterner’de İnsan
Kuaterner araştırmalarında insanın tümüyle, ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Fosil
insan iskeletleri, ayrıntılı olmasa bile, belli başlı Kuaterner evrelerini karakterize edebilir.
Bundan daha önemlisi, insanların el yapısı olan yontma taş aletleri ve daha genç zamanlara
cilalı taş ve madenlerden aletler ve son olarak tarihi kayıtlar, adeta Dördüncü Zaman’da artık
bulunmayan kılavuz fosillerin yerini tutmuştur. İnsan kültürleri’ne dayanılarak bazı bölgeler
için çok ayrıntılı Kuaterner kronolojileri saptanabilmiştir. Bu bakımdan özellikle mağara
araştırmalarının ve bilimsel mağara kazılarının (ülkemizde Antalya’da Karain ve Kocain ile
K.Çekmece’de Yarımburgaz Mağarası örneklerinde olduğu gibi) önemi çok büyüktür (Erol,
1979, s:60).
İlk defa 4.Zaman’ın Pleistosen devri tortullarında bazı hayvan iskeletleriyle beraber,
insan kemiklerine rastlanmıştır. Bundan insanın bu devirde mevcut olduğu, ilk insanların
mağara ayıları ve mamut türü fillerin zamanında yaşadıkları anlaşılır. Ancak, yapılan
araştırmalar insanın daha eski devirlerde, Üçüncü Zaman’ın son devri olan Pliosen’de zuhur
edip etmediği halen problemlidir (Yüksel, 1973).Afrika, Asya ve Avrupa'nın farklı
bölgelerinde giderek artan sayıda iyi korunmuş fosillerin bulunuşu, insan evrimi hakkındaki
bulguların genişlemesine ve insanların ataları hakkında bilgilerin artmasına neden olmakla
beraber bu bulgulardan elde edilen bilgiler, insan ve insan öncesi türlerin tam olarak
yaşadıkları zaman aralıkları ile dağılım bölgelerinin eksiksiz olarak tespit edilmesinde ve
bilimciler arasında tam bir görüş birliği sağlanmasında yeterli olmayıp buna dair daha fazla
tartışmaların ve kapsamlı araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. İnsan evrimi
hakkındaki araştırmalar, mevcut yöntemlerin sınırlarında ya da bu bulguların sağladığı
analitik verilerin altında hareket ettiği için insanın soy ağacı hakkındaki tartışmalar, insanın
atası olan tarih öncesi birçok türün soy ağacındaki yerlerinin sistematik sınıflandırması ile bu
türlerin birbirleriyle olan akrabalık dereceleri ve yakınlıkları tartışmalı olup tam olarak
tamamlanmamıştır. Çoğu kez Hominini türleri şu şekilde belirlenmiştir: insandan önce insana
yakın türleri içeren ve "ön insan" denilen Australopithecine'ler; "ilk insanlar" olarak
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tanımlanan Homo habilis ve Homo rudolfensis; "erken insanlar" olarak daha sonra ortaya
çıkan ve Homocinsine dahil olan tüm türler (Homo sapiens hariç); "modern insan" veya
"günümüz insanı" olarak tanımlanan Homo sapiens. Bunun yanında insanın evrimine, bazen
insandan önceki bir zaman dilimi olan ve günümüzden 20 milyon yıl öncesini kapsayan
Miyosen dönemindeki hayvandan insana geçiş aşaması da dâhil edilebilir (Tablo
22)(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan%C4%B1n_evrimi).
İnsanın evrimi, halen uzun ve derin tartışmalara yol açan bir konudur. İnsanın bir "tür"
olarak "Homo sapiens" halini alıncaya dek geçirdiği evreler, hominid’lerin (iki ayak üzerine
dikilip, dik yürüyebilen hayvanların) fosil kayıtlarına göre şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu
fosil
kayıtlarına
göre
aşağıdaki
gibi
bir
"insanlık
tarihi"
listelenebilir
(http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=7350):

Tablo 22 – Hominini türlerinin jeolojik zamanlar içindeki dağılımı
(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan%C4%B1n_evrimi)
Australopithecus: İlk hominid (insansı) olan bu tür, 2-3 milyon yıl öncesinin Afrika
savanlarına aittir. Beyin büyüklüğü, modern insan beyninin 1/3'ü kadardı. Yüz hafifçe ileri
çıkık, çenenin ucundaki çıkıntı ise yoktu. Dişlerinin şekli modern insanınkine çok benziyordu.
Australopithecus robustus daha ilkel bir form idi, vücut ve beyin olarak daha az gelişmişti.
Australopithecus africanus ise daha iri bir vücut yapısına sahipti (yaklaşık 160 cm boyunda
ve 60 kg ağırlığında), ilkel taş aletler yapabilmişti, avcılık yapmaya başlamıştı ve çok büyük
bir ihtimalle konuşma yeteneği de kazanmıştı.
376

Homo habilis: Alet yapabildiği ve kullanabildiği bilinen ilk hominiddir. 1,9 milyon
yıl önce yaşamış günümüz modern insanın ilk uzak insan atasıdır.
Homo erectus: Pekin veya Java adamlarını da içeren bu tür, 1,5 milyon yıl önce
Homo habilis'den evrimleşmiştir. Homo erectus ateş yakabiliyor, avcılık yapıyor ve
barınaklarda yaşıyordu. Ilkel sayılan Java adamlarında yamyamlık da görülüyordu. Yaklaşık
1000 ml'lik bir beyine sahipti. Günümüz modern insanında beyin ort. 1375 ml'dir.
Homo sapiens: Modern insana çok büyük benzerlikler gösteren ilkel Homo sapiens
varyasyonları: Heidelberg insanı, Swanscombe insanı, Steinheim insanı ve Weimar insanını
içerir. Homo sapiens sapiens'e ait en eski fosiller, Almanya'da Düsseldorf civarındaki
Neandertal Mağarasında bulunan birkaç kafatası parçası ve birkaç uzun kemikten oluşan
Neandertal insanına aittir (130.000 – 30.000 yıl öncesi). Modern insan ile
karşılaştırıldığında, daha geniş ve çıkık bir göğüs kafesine, daha iri bir kaş bantına, daha güçlü
bir çeneye ve biraz daha büyük bir kafatasına ve beyine sahipti. Neandertal insanlarının alet
yapabiliyor ve kullanabiliyor olmalarının yanısıra, ölüleri için gömü törenleri yaptıkları da
bilinmektedir. Hayvan derilerini giysi olarak kullanmış, mağaralarda yaşamış ve ateşi
kullanmıştı. Tamamen modern fosiller ise, Güney Fransa’da Cro-Magnon kayalıklarında
altında yontulmuş taşlar ve gerdanlık yapmak üzere hazırlanmış hayvan kabuklarıyla beraber
5 insan iskeleti bulunmuştur. Bunlar, günümüzden yaklaşık 90.000 yıl kadar önce yaşamış
olan Cro-Magnon insanına ait kalıntılardır. Cro-Magnon ve Neandertal insanları bir arada
bulunmuş olmalarına rağmen, ilginç olarak, sadece Cro-Magnon insanı modern gen havuzuna
katılımda bulunabilmiş, Neandertal insanı ise modern gen havuzuna katkıda bulunamadan
ortadan kalkmıştır. Homo sapiens türünün yaklaşık 45.000 yıldan beri dünya üzerinde var
olduğu söylenebilir (Şekil 79, 80 ve 81).

Şekil 79– Çeşitli kafatası tipleri: 1.Goril, 2.Australopithecus, 3.Homo erectus,
4.Neandertal (La Chapelle aux Saints), 5.Steinheim Skull (Archaic Homo sapiens),
6.Caucasoid (Homo sapiens)(http://en.wikipedia.org/wiki/Human).
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Şekil 80 - Homo habilis’ten - Homo sapiens’e Kuaterner Coğrafyasında insanın evrimleşmesi
(1,9 milyon yıldan – Günümüz modern insanına)(www.allmystery.de).

Şekil 81 - Afrika’dan yola çıkan Homo sapiens’in dünya üzerindeki göç yolları
(http://everyhistory.org/timeline1a.html).
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; ondördüncü konuda, “Kuaterner Florası, Faunası ve İnsan” başlıklı konu
ele alınmıştır. Konuya öncelikle bir giriş yapılmış, bu jeolojik dönemden önce de yaşamış
bitki ve hayvan toplulukları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bununla ilgili Dünya’da ve
Avrupa’da yaşayan flora ve fauna hakkında detaya girilerek belirgin dönemler içinde yaşamış
öncelikle bitki toplulukları ve ardından hayvan toplulukları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Ardından Pleistosen sonlarında ortaya çıkan insan ve türleri ele alınmıştır. Bunlara ilaveten
Türkiye’deki flora ve fauna hakkında da bilgi verilerek konu sonlandırılmıştır. Bunlara
dayanarak; Kuaterner Coğrafyası içindeki iki önemli konu olan buzul-buzularası
dönemlerdeki canlı yaşamıyla, sonrasındaki bunlara ilaveten insanın ortaya çıkışının
nedensellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konu, harita ve fotoğraflarla renklendirilmeye
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Baykal1974’e göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı
fosillerinden birisidir?
a)

Dreyas octopetala

b)

Ammonites

c)

Belemnites

d)

Arkeopteriks

e)

Reptiles

2)
Aşağıdakilerden hangisi Baykal 1974’ye göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı
fosillerinden birisi olamaz?
a)

Betula nana

b)

Yoldia arctica

c)

Litorina litorea

d)

Dreyas octopetala

e)

Arkeopteriks

3)
“Kuaterner araştırmalarında insanın tümüyle, ayrı ve çok önemli bir yeri
vardır. Fosil insan iskeletleri, ayrıntılı olmasa bile, belli başlı Kuaterner evrelerini karakterize
edebilir. Bundan daha önemlisi, insanların el yapısı olan yontma taş aletleri ve daha genç
zamanlara cilalı taş ve madenlerden aletler ve son olarak tarihi kayıtlar, adeta Dördüncü
Zaman’da artık bulunmayan kılavuz fosillerin yerini tutmuştur. İnsan kültürleri’ne
dayanılarak bazı bölgeler için çok ayrıntılı Kuaterner kronolojileri saptanabilmiştir. Bu
bakımdan özellikle mağara araştırmalarının ve bilimsel mağara kazılarının (ülkemizde
Antalya’da Karain ve Kocain ile K.Çekmece’de Yarımburgaz Mağara örneklerinde olduğu
gibi) önemi çok büyüktür.” genel ifadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

4)
Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran
8 zoocoğrafya bölgesi bulunur. Bunların isimlerini sıralayınız.
a)…………
b)…………
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c)………….
d)………….
e)…………..
f)…………...
g)…………..
h)…………...
5)
Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsündeki bu değişme serileri
başlıcalarının isimlerini yazınız.
a)…………
b)…………
c)………….
d)………….
e)…………
f)………….
6)
“Alet yapabildiği ve kullanabildiği bilinen ilk hominiddir. 1,9 milyon yıl önce
yaşamış günümüz modern insanın ilk uzak insan atasıdır.” ifadesine göre aşağıdakilerden
hangisi günümüz insanının atası kabul edilir?
a)

Cro-magnon

b)

Homo neantalis

c)

Homo heidelberg

d)

Homo habilis

e)

Homo erectus

7)
“Modern insana çok büyük benzerlikler gösteren ilkel Homo sapiens
varyasyonları: Heidelberg insanı, Swanscombe insanı, Steinheim insanı ve Weimar insanını
içerir. Homo sapiens sapiens'e ait en eski fosiller, …………………………… civarındaki
Neandertal Mağarasında bulunan birkaç kafatası parçası ve birkaç uzun kemikten oluşan
……………………………………öncesiNeandertal insanına aittir” ifadesindeki boşlukları
aşağıdakilerle tamamlayınız.
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a)

Almanya-Düsseldorf / 130.000 -30.000 yıl

b)

İsviçre-Basel / 10.000 – 2.500 yıl

c)

Türkiye-K.Çekmece/350.000 – 100.000 yıl

d)

Hiçbiri

8)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Pliosen’de de yaşamını sürdürmüş, aynı
zamanda Kuaterner’de de yaşamını sürdüren göl kökenli fosillerden birisi olamaz?
a)

Didacna crassa

b)

Dressensia buldurensis

c)

Dreissensia polymorpha

d)

Cerithium vulgatum

e)

Helix

9)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Pliosen’de de yaşamını sürdürmüş, aynı
zamanda Kuaterner’de de yaşamını sürdüren denizel kökenli fosillerden birisi olamaz?
a)

Cerithium vulgatum

b)

Dressensia buldurensis

c)

Cardium edule

d)

Mactra

e)

Ostrea edulis

10)
“Dördüncü Zaman’da buzullaşmanın periyodik olarak tekrarlanması
vejetasyonu büyük ölçüde etkilemiştir. Maksimum buzullaşma devrelerinde Orta Avrupa
tundra vejetasyonu ile kaplıydı. Ilıman orman florası Akdeniz kıyıları üzerinde bulunuyordu.
Akdeniz bölgesine yani havzasına ait türler ise Kuzey Afrika ve Yakındoğu’da
tutunabilmişlerdi. Maksimum buzullaşma devrelerinde Orta Avrupa’da tundra vejetasyonu ile
birlikte Salix (söğüt), Betula nana (bodur huş), Dryas, Saxifraga (taşkıran), pinus silvestres
(sarıçam)gibi türler mevcuttu. Bunların azaldığı devrelerde, tundra vejetasyonunun yerini
ılıman karakterli iğne yapraklı ağaçlar, sonra geniş yapraklı orman ağaçları aldı. Ilıman
Avrupa bölgelerinde Würm sonu ve son buzullaşma devrinde değişmeler daha belirgindir ve
yapılan araştırmalara göre iyi bilinir.”ifadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)
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Cevaplar
1- a)Dreyas octopetala
2- e)Arkeopteriks
3- Doğru
4- a)Eski Kuzey Bölgesi = Paleoarktik (Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya)
b)Yeni Kuzey Bölgesi = Neoarktik (Kuzey Amerika)
c)Yeni Tropikal Bölge = Neotropikal (Güney Amerika)
d)Etyopya Bölgesi (Orta ve Güney Afrika)
e)Doğu Bölgesi = Orientalis (Hindistan ve Güneydoğu Asya)
f)Avustralya Bölgesi (Okyanusya)
g)Antarktika Bölgesi
h)Arktika Bölgesi (Kuzey Kutbu civarı)
5- a) Arktik veya Subartik Devre
b) Preboreal devre
c) Boreal devre
d) Atlantik devre
e) Subboreal devre
f) Subatlantik devre
6-d)Homo habilis
7-a) Almanya-Düsseldorf / 130.000 -30.000 yıl
8-d)Cerithium vulgatum (denizel fosildir)
9-b) Dressensia buldurensis (göl fosilidir)
10-Yanlış (Nedeni: …..pinus silvestres (sarıçam) bu listede olmamalı)
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