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Neoeuxinian-Holocene stages in the Sea of Marmara

Yeşim İSLAMOĞLU MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, 06520 Ankara

Andrei L. TCHEPALYGA Institute of Geography, RAS, 10917 Moskova-Rusya

Öz

Bu çalışmada, Marmara Denizi'nde grab yöntemi ile alınan yüzey tortullarında Geç Kuvaterner boyunca farklı ortamsal özellik-

ler gösteren değişik fauna bileşimine sahip mollusk toplulukları saptanmıştır. Buna göre ilk topluluk %o 02-08 arasında tuzluluğa sa-

hip, çakıl egemen zeminde bulunan Neoeuxiniyen'i (Üst Pleyistosen'in en üstü) temsil etmektedir ve başlıca Dreissena rostriformis

distincta And., Lithoglyphus naticoides (C. Pfeif), Hydrobia venîrosa (Mont.), Micromelania caspia lincta Mil. gibi türlerden oluş-

maktadır. Buna göre bu dönemde Marmara Denizi'nin su seviyesi günümüze göre en az 28 m daha düşüktür ki, bu Holosen transg-

resyonunun başladığı eşik derinliği olmalıdır. Bundan sonra Erken Holosen'deki Akdeniz transgresyonu ile ortamın tuzluluğu bir mik-

tar artmış, acı su-denizel ortam koşulları gelişmiştir (%o 10-18 tuzluluk). Bu ortamı temsil eden ikinci mollusk topluluğu başlıca Ris-

soa (Rissoa) splendida (Eichw.), Parvicardium exiguum Gm., Cerastoderma (Cerastoderma) edule (L.) gibi örihalin denizel türlerin-

den oluşmaktadır. Bu dönem kısa sürmüş, Geç Holosen'de hızlanan transgresyonla Jujubinus striatus (L.), Turritella (Turritella) tri-

carinaîa (Brocc), Chıysallida (Parthenina) excavata (Phill.), Trunculariopsis truncula (L.) gibi çok sayıda türü içeren tipik Akdeniz

faunası egemen olmuş ve Marmara Denizi'nin günümüz koşulları meydana gelmiştir. Bu döneme ait olarak ise %o 18-35 arasında de-

ğişen tuzluluklarda yaşayan 3. mollusk topluluğu ayırtlanmıştır. Bu topluluk da bulunduğu ortamın derinliği ve litolojisine göre 3 alt

gruba ayrılmıştır.

Anahtar sözcükler: Holosen, Marmara Denizi, Mollusk toplulukları, Neoeuxiniyen, Paleoekoloji.

Abstract

Molluscan assemblages have been formed determining that the surface sediments of the Marmara Sea taken by grab method had

different fauna compositions showing different environmental features during Late Quaternary. According to this, the first assembla-

ge represents Neoeuxinian (upper most Pleistocene) having a salinity of 2-8 %o on a gravel dominant base and it was formed mainly

by species such as Dreissena rostriformis distincta And., Lithoglyphus naticoides (C. Pfeif.), Hydrobia (Hydrobia) ventrosa (Mont.),

Micromelania caspia lincta Mil.. During this period the sea level of the Marmara sea was at least 28 m. lower than that of today which

was probably the sill depth where the Holocene transgression initiated. Later, the salinity of the environment increased a little due to

the Mediterranean transgression during Early Holocene and brackish water-marine environment conditions were formed (10 %o-

18%o salinity). The second molluscan assemblage which represents the above mentioned environment was formed mainly by eury ha-

line marine species such as Rissoa (Rissoa) splendida (Eichw.), Parvicardium exiguum Gm., Cerastoderma (Cerastoderma) edule (L.).

This period lasted shortly; Typical Mediterranean fauna comprising numerous species such as Jujubinus striatus (L.), Turritella (Tur-

ritella) tricarinata (Brocc.), Chrysallida (Parthenina) excavata (Phill.), Trunculariopsis truncula (L.) etc. became dominant due to the

accelerated transgression during Late Holocene, and consequently today's conditions of the Sea of Marmara were formed. So the

third molluscan assemblage living in salinity varying from 18%o to 35%o was formed belonging to above mentioned period and was

divided into 3 sub-groups according to lithology and depth.

Key words: Holocene, Marmara Sea, Molluscan assemblages, Neoeuxinian, Paleoecology.
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GİRİŞ

Bu çalışma ile Marmara Denizi güney şelfinde grab
ile alman 15-20 cm'lik yüzey tortullarının içerdiği daha
önce tanımlanmış olan (İslamoğlu ve diğ., 1996) mol-
lusk faunası, bulunduğu ortamın tuzluluğu, derinliği ve
sedimantolojik özelliği ile birlikte nicelenmiş, Neoeuxi-
niyen-Holosen'i temsil eden topluluklar oluşturularak,
bu dönemde Marmara Denizi'nin geçirdiği değişim or-
taya çıkartılmıştır.

Marmara Denizi'ndeki ilk çalışma 1893-1894 yılları
arasmda Andrussov tarafından "Selanik" isimli araştır-
ma gemisi ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra alman ör-
nekler çeşitli amaçlarla incelenmiş ve alg, ostrakod ile
foraminiferin yanısıra mollusk faunasınm da varlığma
değinilmiştir (Andrussov, 1896). Bundan sonraki çalış-
malarda ise İstanbul Boğazı'nda (Taner, 1990), İzmit
Körfezi'nde (Taner, 1995), Çanakkale Boğazı-Gökçe-
ada-Bozcaada civarında (Işık ve Taner, 1997) ve Mar-
mara Denizi güney şelfinde (İslamoğlu ve diğ., 1996;
Kapan-Yeşilyurt ve diğ., 1997) grab örnekleri içersinde

yine Kuvaterner yaşlı mollusk faunası belirlenmiş ve ta-
nımlanmıştır.

Bu çalışma sırasında Marmara Denizi'nin özellikle
güney şelfinin içerdiği mollusk türlerinin farklı paleoe-
kolojik özellikler sunduğu dikkati çekmiş, bunun yanısı-
ra sedimantolojik özelliklerin de önemli olduğu anlaşıl-
mış, bunun için Ergin ve diğ.'nin (1993) yapmış olduk-
ları Marmara Denizi'nin yüzey tortullarının ayrıntılı da-
ğılım haritasından faydalanılmıştır (Şekil 1).

1.TOPLULUK: NEOEUXINIYEN EVRESİ VE
PALEOCOĞRAFİK ÖZELLİĞİ

Daha önce muhtemel bir tatlı su akımına bağlı olarak
geliştiği düşünülen ve üzerinde çeşitli yorumlar yapılan
(Kapan-Yeşilyurt ve diğ., 1997) tatlı su türlerinin Neoe-
uxiniyen'i temsil ettiği anlaşılmıştır. Buradan yola çıka-
rak oluşturulan 1. topluluk; 28-105 m arasmda değişen
derinliklerde bulunan, kumlu çakıl, çakıllı kum ve çakıl-
lı çamur gibi zeminlerde yer alan, tatli-acı su (%o 2-8)
türlerinden oluşmakta olup, Üst Pleyistosen'in Neoeuxi-
niyen evresini temsil etmektedir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Geç Pleyistosen'deki Akdeniz-Karadeniz bağlantı-

ları (Tchepalyga, 1995'den alınmıştır).

Table I. Connections with Mediterranean and Black Sea du-

ring Late Pleistocene (From Tchepalyga, 1995).

Oluşturulan bu topluluk Nevesskaya'nın (1974) Ka-
radeniz için mollusklardan faydalanarak geliştirdiği
stratigrafik tablosu ile karşılaştırıldığında (Şekil 2),
Neoeuxiniyen -evresinde onun belirttiği Dreissena rost-
riformis distincta And.'nın yanısıra, Marmara Denizi
için Hydrobia (Hydrobia) ventrosa (Mont.), Hydrobia
(Hydrobia) acuta (Dr.), Lithoglyphus naticoides (C. Pfe-
if.), Obeliscella lucidissima (Pal.) ve Micromelania cas-
pia lincta Mil. türleri de ilave edilmiştir. Yine inceleme
sahasında bulunan türlerden Dreissena rostiformis dis-
tincta And. ve Micromelania caspia lincta Mil. ile ben-
zeri faunanın Neoeuxiniyen evresinde Karadeniz'deki
varlığına önceki araştırmacılardan Andrussov (1896),
Nevesskiy (1961) ve Popov (1973)'da ve Nevesskaya
(1965 ve 1974) değinmişlerdir. Marmara Denizi'nde
Neoeuxinien'de bulunan türlerin istasyonlara göre dağı-
lımı Çizelge 2'de belirtilmiş olup, bu istasyonların dağı-
lımı ise Şekil 3'de gösterilmiştir.

Neoeuxiniyen evresine ait türlerin palecoğrafik dağı-
lımına ve bu dönemin Marmara Denizi'ni nasıl etkiledi-
ğine değinilecek olursa, Neoeuxiniyen en üst Pleyisto-
sen'de Geç Valday (=Würm II) buzul döneminde geliş-
miş olup, transgresif (30.000 y.ö.-22.000 y.ö.) ve regre-
sif (22.000 y.ö.-7.500 y.ö.) iki evreye sahip, %o 3-5 ile
%o 7-8 arasında değişen tuzluluk oranıyla temsil edilen
ve deniz seviyesinin günümüzden 30-90 m daha aşağıda
olduğu bir çağdır (Tchepalyga, 1995). Tüm Kuvaterner
süresince olduğu gibi bu dönemde de deniz düzeyindeki

östatik değişiklikler, denizel bağlantılar dolayısıyla da
fauna, flora, tuzluluk, havalandırma ve su seviyesi üze-
rinde etkili olmuştur. Buna göre Neoeuxiniyen'in baş-
langıcında buzullaşma sebebiyle global ölçekte bir deniz
düzeyi düşüşü gerçekleşmiş, böylece Karadeniz ve Mar-
mara Denizi, Akdeniz'den izole bir havza haline gelmiş-
tir (Stanley ve Blainpaid, 1980). Daha sonra Neoeuxini-
yen'in ilerleyen evrelerinde buzullar kısmen erimeye
başlamış, buzulların erimesiyle de Don, Dinyeper, Din-
yester gibi büyük nehirler taşmış ve tatlı sularını dolayı-
sıyla da tatlı su faunasını Karadeniz'e taşımıştır (Pfan-
nenstiel, 1951; Caspers, 1957) (Şekil 4). Böylece Kara-
deniz'in suyu iyice tatlanmış, su düzeyi yükselmiş ve bu
sular Marmara Denizi'ne ulaşmıştır. Neoeuxiniyen fa-
unasının büyük bir çoğunluğu bugün Karadeniz civarın-
daki nehir ağızlarının tatlı su alanlarında, Azak Deni-
zi'nin az tuzlu kesimlerinde, Hazar Denizi'nde (Caspian
Sea), Aral Gölü'nde ve hatta B altık Denizi'nde yaşa-
maktadır. Bu faunanın ilk ortaya çıkışı GD Avrupa'da
Ponsiyen'dedir. Bu sebeple değinilen faunaya "Kaspian
fauna" veya "relik Ponsiyon faunası" adı verilmektedir
(Nevesskaya, 1965; Tchepalyga, 1980).

Döneminin daha sonraki evrelerinde gerçekleşen ku-
raklık sebebiyle deniz seviyesinde tekrar bir düşme ger-
çekleşmiş ve bu durum Holosen başlangıcındaki transg-
resyona kadar bu şekilde sürmüş ve bu durumu gösteren
bir model oluşturulmuştur (Ryan ve diğ., 1997) (Şekil
5). Bu model Neoeuxiniyen yaşını veren mollusk toplu-
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Şekil 2. Karadeniz Havzası'nda karakteristik moliusk toplu-

luklarına göre Geç Kuvaterner ve Holosen depolarının sınıf-

landırılması (Nevesskaya, 1974).

Figure 2. Classification of Late Quaternary and Holocene de-

posits of Black Sea Basin based on molluscan assemblages

(From Nevesskaya, 1974).
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Çizelge 2. Marmara Denizi yüzey çökellerinde rastlanan Nc-

oeuxiniycn mollıısk topluluğu: 1. Topluluk.

Table 2. Neoeuxinian molluscan assemblage found in the sur-

face sediments of Marmara Sea: 1. Assemblage.

luğunun bulunduğu derinliklerle karşılaştırıldığı zaman,
Marmara Denizi'nin GB'smda 166 no'lu istasyonun 28
m, 177 no'lu istasyonun ise 29 m derinliğe sahip olduğu
anlaşılmaktadır (Şekil 3; Çizelge 2). Bu nedenle Akde-
niz'den gelen transgrcsyonun Marmara Denizi'ne ilk bu
eşik derinliğinde ulaşmış olduğu düşünülmektedir. Bu
durum Ryan ve diğ. (1997) tarafından oluşturulan model
ile de uyum sağlamaktadır (Şekil 5).

2. TOPLULUK: ERKEN HOLOSEN DÖNEMİ
VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

Holoscn'in başlangıcında deniz düzeyinin global

yükselmesi sonucu Akdeniz'den Marmara Denizi'ne ge-

len tuzlu sular ortamın tuzluluğunu bir miktar arttırmış

ve ortamda acı su-denizel koşullara uyum sağlayabilen

örihalin türlerin egemen olmuştur. Bunun için oluşturu-

lan 2. topluluk 30-134 m arasında değişen derinliklerde

ve çakıllı kum, çakıllı kum çamur, kumlu çakıl gibi or-

tamlarda yaşamış türlerden oluşuktur. Topluluğun tem-

sil ettiği tuzluluk aralığı %o 10-18 olup, fauna bileşimi

şöyledir: Rissoa (Rissoa) spletıdida (Eichw.), Cardı um

(Parvicardium) exiguum Gm., Cerastoderma (Cerasto-

derma) edıtle (L.), C hi one (Clausinella) gallina (L.),

Corbula (Lent id i um) mediterranea (Cos.), Nas sarin s

(Hinia) reticulatus (L.), Bela (Bela) nebula (Mont.), Ar-

copsis (Arcopsis) lactea (L.). Topluluğun Marmarf De-

nizi'nde de benzer olarak kaspik tip mollusk faunasının

yerini Akdeniz'in örihalin denizel türlerin dereceli ola-

rak almasıyla "Eski Karadeniz (Old Black Sea)" evresi

gelişmiştir (Neveskaya, 1965 ve 1974) (Şekil 2; Şekil 5).

3. TOPLULUK: GEÇ HOLOSEN DÖNEMİ VE
ORTAMSAL ÖZELLİĞİ

Yukarıda bahsedilen dönem çok kısa sürmüş, bun-

dan sonra Holosen transgresyonu hızlı bir şekilde devam

ederek Akdeniz'in suları Marmara Denizi üzerinden Ka-

radeniz'e ulaşmıştır. Marmara Denizi'nin gittikçe artan
tuzluluk oranı ile tipik Akdeniz türleri egemen hale gel-
miş ve günümüz tuzluluk koşulları sağlanmıştır (%o 18-
35 tuzluluk; Ergin ve diğ., 1993). Böylece ortamdaki
stenohalin türler ortadan kalkmış, Jujubinus striatus
(L.)>Alvania (Acinulus) cimicoides (Forb.),y\/van/ö (Al-
vania) testae (Arad. ve Magg.), Tıırritella (Turritella)
tricar i nata (Brocc), Chry sallıda (Parthenina) excavata
(Phi 11.), Calyptaea (Calyptraea) chinensis (L.), Truncıı-
lariopsis truncıda (L.), Nuçulana (Saccella) fragilis
Chemn., Barbatia (Bar bat ia) pe et inala (Brocc), Myrtea
spinifera (Mont.), Timoclea ovata (Penn.) gibi çok sayı-
da tipik Akdeniz faunasının egemen olmuştur (İslamoğ-
lu ve diğ., 1996; Kapan-Yeşilyurt ve diğ., 1997).

Bu dönem için oluşturulan 3. topluluğun gösterdiği
tuzluluk oranı %o 18-35 arasında olup, bulundukları or-
tamın litolojisine ve derinliğine göre 3 alt gruba ayrıl-
mıştır:

1. GRUP
Derinlik : 20-50 m.
Sedimanter ortam : Çakıllı, kumlu, çamurlu taban.
Fauna : Turboella (Turboella) parva (Da Co£.), Bit-

ti um (Bit t hım) spina (Part.), Thericiıım vulgatum
(Brug.), Crepidula (Janacus) ıınguiformis Lmk., Ringi-
çula (Ringicula) conformis Monter.

2. GRUP
Derinlik : 40-90 m.
Sedimanter ortam : Kumlu, çamurlu taban.
Fauna : Bar bat ia (Bar bat ia) peetinata (Brocc), Pal-

liolum (Smilipecten) smile (Las.), Peplum clavatum (P.),
Dimya tenuiplicata (Seq.), Modiolus phaselionus P.,
Cardium (Acanthocardia) paucicostatum Sow.

3. GRUP
Derinlik : 87-150 m.
Sedimanter ortam : Çamur egemen taban.
Fauna : Cııspidaria cuspidata (Oliv.), Diplodonta

ast art ea (Nyst).
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Şekil 3. Neoeuxiniyen mollusk topluluğunun görüldüğü istas-

yonlar.
Figure 3, The stations seen Neoewcinian assemblage.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

1. Yüzey örneklerinde mollusk verilerine dayanarak
Üst Pleyistosen'ia en üstü (Neoeuxiniyen) belirlenmiş
ve bunun için 1. topluluk oluşturulmuştur. Grab ile alı-
nan örneklerde Üst Pleyistosen'in görülmesi ilk bakışta
ilginç gelebilir. Fakat Marmara Denizi'nde yüzey örnek-
leri ile yapılmış çalışmalardan bazıları ile karşılaştırıldı-
ğında benzer düşüncelerin varlığı söz konusudur. Örne-
ğin Duru'nun (1996) ostrakodlar üzerine olan çalışma-
sında ilginç şekilde gelişen bir acı-tatlı su biyofasiyesin-
den bahsedilmektedir. Yine Ergin ve diğ. (1997) Mar-
mara Denizi yüzey sedimanlarında bugünkü hidrodina-
mik koşullar altında oluşması mümkün olmayan, kaba
taneli materyallerce zengin 3 kuşağın varlığından sözet-
mişler ve bunların yaklaşık 22.000 y.ö.-12.000 y.ö. ara-
sında gelişmiş eski kıyı çizgilerine ait olması gerektiği-
ni vurgulamışlardır. Ergin ve diğ. (1994), Marmara De-
nizi güney şelfinin iç kesimlerinde sedimantasyon hızı-

nın %o 3-14 arasında olduğundan sözetmişlerdir. Bu da
sediman çökelme hızının oldukça yavaş olduğunu gös-
termektedir.

2. Marmara Denizi'nde Neoeuxiniyen'e ait oluştur-
duğumuz topluluğun bulunduğu derinlikler 28-105 m
arasmda değişmektedir. Böylece en üst seviye olan 28 m
Neoeuxiniyen-Holosen geçişi olarak kabul edilmiştir.
Böylelikle Akdeniz'den gelen transgresyon bu eşik de-
rinliğinden itibaren Marmara'ya ulaşmış olmalıdır. İd-
dia edilen bu durum Ryan ve diğ. (1997) tarafından
oluşturulan model ile de uyum sağlamaktadır (Şekil 5).

3. Erken Holosen'de ortamın tuzluluğunun %o 10-
18 arasında olduğunu gösteren acı su-denizel örihalin
mollusk faunası saptanarak 3. topluluk oluşturulmuştur.

4. Geç Holosen'den günümüze kadar olan dönemde
mollusk faunası ile tuzluluğun %o 18-35 arasında deği-
şen değerlerde olduğu ve Akdeniz'in baskın şekilde et-
kisi saptanarak bunun için de 3. topluluk oluşturulmuştur.
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Şekil 4. Neoeuxiniyen fazı süresince Karadeniz ve Ege Denizi'nin Figure 4. Black Sea and Agean Sea during the Neoeujcinian
durumu (Pfannenstial, 1951 ve Caspers, 1957'den alınmıştır). phase (from Pfannenstial, 1951 and Caspers, 1957).
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Şekil 5. Akdeniz'in Ege kolunda (A), Marmara Denizi'nde
(M), Karadeniz'de (BS) Neoeuxiniyen-Holosen için yeniden
kurulan su düzeyleri ve Çanakkale (D) ve İstanbul Boğazı (B)
eşiklerindeng ecen bağlantıları/ izolasyonları. Sağ taraftaKerç
Boğazı'ndan (KS) geçen eski Don Nehri'nin derin kanalı gös-
terilmiştir (Ryan ve diğ., 1997'den alınmıştır).

Figure 5. Reconstructed levels in the Agean arm of the Medi-
terranean (A), the Sea ofMannar a (M), the Black Sea (BS),
and their connections i isolations via the Dardanelles (D) and
Bosphorus sills. To the right is shown the deep channel of the
paleo-Don river which passed through the Kerch Strait (KS).
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