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ÖZ:
Çalışma alanı Trakya’ nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak BKD-DGD
doğrultusunda uzanan Yıldız (Istranca) dağlarının güney doğusunda BinkılıçKaracaköy arasında yer alır.
A lpin tektonik hareketlerden etkilenip şiddetli metam orfizm aya uğramış
plütonik bir kütle olan Istranca m asifi Oligosen sonları M iosen başlarından
itibaren yükselerek aşınım süreci içerisine girmiştir.
M asif özellikle Alt ve Orta M iosen’den itibaren değişen iklim şartlarında
flüvyal ağırlıklı denüdasyon süreçleri ve tektonik hareketlerin etkisi altında
kalarak akarsularla parçalanm ış, bugünkü plato karakterini almıştır. Yıldız
(Istranca) dağlarındaki bu yükselim hareketi Orta M iosen’den sonraki tekto
nik dönem de kuzeyde K aradeniz, Güneyde Ergene ve Marmara havzasındaki
alçalım (subsidans) nedeniyle evreler halindeki taban düzeyi (base level) al
çalmalarına bağlı olarak belirmiştir. Bu aşınım yüzeylerin yaşıt (k orelan ) tor
tulları Ergene havzası ve çalışma alanının Kuzeydoğusunda gözlenir
(Keskin-1974, Altın-1989).
Trakya-K ocaeli aşınım yüzeyinin üst düzeyini oluşturan ve bugün 330-460
m dolayında gözlenen Alt-Orta M iosen aşınım yüzeyleri (D 1 sistemi) E rol’ un
(1989) A nadolu aşınım yüzeyinin (penepleninin) bir devamı olm alıdır. Daha
alt yüzeyde kurak bölge m orfoklim atik süreçleri içerisinde oluşan p ed ip la in
karakterindeki Üst M iosen eğimli etek yüzeyleri (Dil sistemi) 150-330 m etre
lerde en geniş yeri kaplar.
100-150 m etrelerde görülen P liosen sonlarına ait aşınım -birikim yüzeyle
ri (D 111 sistemi) M arm ara, Karadeniz ve Boğazlar dolayındaki kenar yüzey
lerinin çalışma alanındaki uzantılarıdır. 50-100 m etreler arasında Alt
*
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Pleistosende Karadeniz çanağındaki tektonik ve östatik hareketlere bağlı ola
rak yüksek seki düzeyleri (SY) oluşmuştur. Bugün vadi içlerinde görülen ve
25 metreye kadar çıkabilen akarsu vadi sekileri Üst Pleistosende başlayıp gü
nümüze şekillenen alçak seki düzeyleri (SA) dir.

ABSTRACT:
G eom orphology o f the B inkılıç-K araköy area southeastern part o f the Yıl
dız (Istranca) Mountains, Thrace, nourthwest Turkey
Yıldız (Istranca) Mountains consist o f mainly m etam orphic shales and plutonic rocks. This basement rocks were elevated and eroded in several phases
since the late O ligocene and M iocene. This relative elevation o f the Istranca
M ountain chain was actually a counter part o f the subsiding Black Sea Basin
in the north and the Ergene-M arm ara Basins in the south.
As the result o f relatively less active phases o f tectonic uplift some denu
dational surfaces have been developed as fallows:
The oldest and highest denudational surface (DI systems) o f the study area
is o f lower to M iddle M iocene age and found today at 330-460 meters above
the sea level. It had been developed under the influence o f a hum id warm cli
mate, and it is the continuation o f the Anatolien etchplain (peneplain).
As the result o f a new phases o f subsidance in the B lack Sea in the north
and the Ergene-M armara Basins in the south, a lower level o f denudational
surface (DII systems) had been developed around the elevated and dissected
DI plateous during the Tortanian and they have been converted to pedim et
like inclined foatplains during the Messinian crisis in the M editerranean Ba
sin, these surface were also dissected later and their surfaces are found today
at 150-330 meters. Fallowig the early P liocene transgression in the eastern Me
diterranean area, climate becom e a periodically rainy semiarid M editerranea
character. U nder the contral o f this clim atici conditions and the tectonically
lowered base level, rivers have cut the form er plateou surfaces and form ed
deep V shaped fluvial valleys. Due to a relatively quite phases towards the end
o f the Pliocene, some narrow fluvial valley bottoms and coastal plains have
developed in the area. They are found today at 100-150 meters.
During the Pleistocene, the subsidance o f the basins have continued and
under the influence o f several phases o f tectonic activity and clim atic fluctua
tions higher (50-100m) and lower (10-25m) terrace systems have been develo
ped. The actual valley bottoms are the result o f the last stillstanding phase
o f the Flandrian (Versilian) transgression.
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GİRİŞ:
Yıldız (Istranca) Dağları Kuzey A nadolu dağlarının Balkan Yarımadasın
daki en kuzeybatı uzantısıdır ve bu nedenle her iki bölgenin özelliklerini üze
rinde toplamıştır. Bu özellikleri incelemek amacıyla İstanbul Üniversitesi, Deniz
Bilim leri ve Coğrafya Enstitüsü Jeom orfoloji Anabilim Dalında bir süreden
beri tez çalışmaları yapılmaktadır. İşte burada özeti sunulan araştırma, bu
çalışmalardan birisidir. Çalışma, Istranca dağlarının bir dizi alçak ve geniş
plato basamakları ile bir yandan Balkanlara benzeyen, öteyandan Anadoluda
dağlar ve ovalarla aralanmış aşınım yüzeyi sistemlerine uyum gösteren özel
liklerini ortaya koyması yönünden önemlidir.
X IX . yüzyılın başlarından günümüze kadar uzanan süreç içerisinde yerli
ve yabancı b irçok bilim adamı Trakya ve Istranca (Yıldız) dağları üzerinde
çalışmıştır. 1960 yılına kadar yapılan bütün çalışmalar detaylı k ron olojik sı
ra ile Kurter’ in çalışmasında (1963) sunulmuştur. 1960 sonrası Türk Bilim adam
larınca gerçekleştirilen çalışm alarda Altın (1989) tarafından derlenm iştir
Ayrıca Altın, Akartuna (1953) İplikçi (1980) ve Umut (1983) çalışm aların
da sunulan je o lo ji haritalarındaki form asyon sınırlarına dayanarak, bu çalış
mada da kullanılm ış bulunan Binkılıç-K aracaköy arasının je o lo ji haritasını
hazırlamıştır. Yazar bu çalışmasında Aydın (1974) ve Umut (1983) de belirti
len jeo lo jik yaşlandırm aları esas kabul etmiştir. (Harita: 1)
Bu çalışmaya göre incelem e alanındaki Jeolojik form asyonlar 'ın dağılışı
ve jeolojik evrim şu şekildedir.
Araştırma alanının temelini oluşturan en eski form asyonlar Perm ien yaşlı
m ilonitik gnayslar ve gnaysit granitler ile temsil edilirler. Bunlar Hersinien
orojenezi sırasında tektonizma ile kıvrılarak oluşmuş A lpin dönem de şiddetli
metamorfizm aya uğramışlardır (Aydın 1974). Uzanımları Istranca masifinin
genel doğrultusuna uygun olarak K B-GD yönündedir ve yer yer geçişli olarak
Trias yaşlı kuvarsit, şist m erm erler ile örtülüdürler. Bazı noktalarda bu gnaysitler granitik in trü zif kütlelerce kesilmişlerdir. Özellikle vadi tabanlarında
ve tabaka başlarının çıktığı yerlerde gözlenen gnayslara Binkılıç kuzeyinde
ve Güm üşpm ar-Karam andere arasında kalan alanda rastlanır.
Ferrah Tepe (361m) önlerinde yer alan, M endrader, Karamandere, Kurşundere, Güm üşpınar Dere’ nin birbirine kavuştuğu Bostancı Tepe meviinde
akarsular Üst M iosen (D 11) aşınım yüzeyleri üzerinde basamaklar oluştura
rak dik ve derin vadiler halinde temel araziye, onu kesen yerel granitik intrüzyonlar içerisine gömülmüşlerdir.
Aydın (1974)’e göre gnaysit kütleler üzerine gelen kuvarsit ve şistler Permienden genç olm alıdır. Kuvarsitler ile başlayıp şistler ile devam eden ve ki-
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reçtaşları ile sona eren metamorfik serinin yaşının Trias olabileceği Aydın (1974)
tarafından ifade edilmektedir.
Kuvarsit, şist ve m erm erlerden oluşan Trias kristalenleri olarak isimlen
dirilen (Altın-1989) seri Aydınlar-Güm üşpınar köyü arasında çizelecek hattın
kuzeyinde kıyıya kadar uzanmaktadır. Kuvarsit ve m erm erler özellikle 300
metre üzerinde bulunan DI Alt ve Orta M ioseıi aşınım yüzeylerinin temelini
oluştururlar. Ferrah Tepe (361m )-Garipkuyu Tepe (361m)-Semerkaya Tepe
(407m) bu sistem içerisinde yer alır.
Diğer taraftan şistler özellikle kuzey yam açlarda 200-300 m etrelerde Ust
Miosen aşınım yüzeylerinin temelini oluştururlar. Çıplak Tepe (253m ), Çinge
ne Tepe (315m), Şefik bayırı (270m ). Gnayslar ile kuvarsitler ve şistler arasın
daki geçiş net olarak Böğürtlen dere ve Sarp dere vadisinde görülür.
Umut (1983)’a göre Üst Kretase’deki mevcut bir granodiorit intrüzyonu temel
arazi ile kristalen kütleyi keserek yüzeye çıkar. Binkılıç kuzeyinde Seylan ve
Şeytan dereler arasında böyle bir kütle yer alır.
Paleozoik-M esozoik kristalen temel ile üzerine gelen örtü form asyonları
arasında bariz bir diskordans ve arada bir stratigrafik boşluk mevcuttur. Resifal organizm aların gelişmesine imkan veren sığ ve sıcak Orta Eosen denizle
ri kumlu-killi kireçtaşlarının çökelm esine neden olmuştur (Umut 1983). Bun
lar üzerine sarı, beyaz ve h afif kızıl renkli, yer yer oksidasyona uğramış kil,
kum, kumtaşı, çakıl, kireçtaşı ve marnlarından oluşan Tersier örtü birçok yerde
birbirleriyle aratabakalı olarak yer alır.
Altın (1989) tarafından Gümüşpınar-Yalıköy arasında yapılan çalışm alar
da birbirinden farklı iki kalker tipi ayırt edilmiştir. Bunlardan biri Gümüşpınar köyü yakınlarındaki karstik şekillenm enin gelişmiş olduğu m ercanlı
kireçtaşları, diğeri ise B inkılıç ve Yalıköy gerisindeki Odantaspis Auspidata,
Odantaspis Acustissima ve P roco n co rd o n Angunstidens fosillerinin yer aldığı
kireçtaşları olup Gerçek Saraç tarafından yaşları Oligosen olarak belirlenmiştir.
Alt-Orta Miosenden itibaren yer yer gölsel çökellere yer veren bölge daha sonra
karasal koşulların etkisi altına girmiştir.
Altın (1989) çalışmaları sırasında sarı renkli, kumlu ve çapraz tabakalanma gösteren seriyi karasal-denizel girişim li delta alanları olarak belirlem iş
tir. Yazara göre Oligosen kalkerleri üzerine gelen seri Üst M iosen aşınım
yüzeylerinin korelanı olmalıdır. Diğer taraftan iri çakıllı, kumlu ve okside ol
muş bulunan ve eski akarsu yataklarına karşılık gelen d ep ola r’da PliosenPleistosen form asyonlarını oluşturur (Foto: 1-2).
Çalışma alanının gerek kuzey gerekse güney kesim lerinde yüksek m orfo
loji sunan plato alanının Ergene ve Karadeniz çökelm e havzalarına basamak
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lar halinde indiği havza kenarlarındaki diskordansların mevcudiyeti tektonik
hareketlerin etkisini ortaya koyar. Yükselen kesim lerin Alt-Orta Miosenin ya
ğışlı dönem lerinde işlenerek aşınım yüzeyi özelliklerini kazandığı gözlenmek
tedir. Bu durum da açığa çıkan enkaz taşınıp çukur alanlarda depolandırılm ış,
yani aşınım yüzeylerinin yaşıt (korelan) depoları meydana gelmiştir. Özellikle
vadi tabanlarında ve yakın kesim lerinde çoğunluğunu yuvarlanmış kuvarsit
ve gnays çakıllarının oluşturduğu çeşitli boyutlardaki elemanlardan oluşan aluvial depolar ile Yalıköy doğusunda belirlenen kumul depoları da çalışma ala
nındaki Kuaterner arazisini temsil ederler. Kuarterner arazisinin büyük bir
kısmına D-B doğrultulu m enderesler çizerek akan Istranca deresi vadisinde
rastlanılır. B inkılıç önlerinde kum, silt, kilden oluşan seri ile kalkerli seriler
arasında asimetrik vadi oluşturan Istranca deresi taşıyamadığı materyali, Ku
aterner süresince günümüze kadar biriktirm iştir. Bu birikim lere Paşaçeşmesi derenin Istranca dereye birleştiği noktaya kadar 2-3 metrelik sekiler üzerinde
rastlamak mümkündür. Kuzey kesimde yer alan Sarpdere ve Böğürtlendere
aşağı sırtlarında farklı dayanıklıktaki kayaçların neden olduğu asimetrik va
dilerin yatık yam açlarındaki sekiler üzerinde, özellikle Kuzuludere Kirazlık
mevkiinde de birkaç basamak halinde Kuaterner birikimlerine rastlanılır. Aynı
akarsuların yukarı çığırlarda tabandan 15-20 metre yükseklikte yer alan şe
killerinde renkleri daha esmer, daha elenmemiş ve daha büyük materyalden
oluşan depoları Pleistosenin daha eski evrelerine ait olabileceği düşünül
mektedir.
Bütün bu jeolojik gözlemler jeom orfolojik açıdan değerlendirildiğinde Eo
sen ve Oligosende nem li-tropikal koşullar altında gelişmekte olan Istranca aşı
nım yüzeylerinin oluştuğunu ve kıyı kesimin aşınım yüzeylerinin korelanı olan
birikim lerinin depolandığını söylem ek mümkündür.
Bugünkü relief özelliklerinin kazanılmasında en büyük rolü akarsular oy
namıştır. Araştırma alanındaki akarsu ağı Alt ve Orta M iosenden itibaren bir
aşınım dönem i içerisine giren alan flüvial ağırlıklı denüdasyon süreçleri etki
si altında şekillenmiştir. Araştırma alanında yer alan en uzun akarsuyu Istranca deresi oluşturur. Dere, Binkılıç batısından başlayıp Terkos gölüne kadar
tektonik ve litolojik çizgiselliklere uyum sağlar. Yani subsekant bir özelliğe
sahiptir. Diğer taraftan Istranca dere Karamandere köyü önlerinde kekin dir
sekler gösteren konsekan bir akarsu görünümündedir. Aydınlar köyünden GBKD yönünde uzanan Kürk dere Istanca derenin bu noktadan geriye doğru uza
mış koludur. Danamandradan gelen Mandra dere, Gümüşpınardan gelen Gü
müş dere, Kurşun dere, Kürek dere, Ferrah tepe önlerinde birleşerek Istranca
dereye güneyden dahil olan diğer konsekan akarsulardır. (Harita: II)
Istranca deresi güneyinde yer alan K B —GD yönlü yüksek kütle akarsula
rın radyal bir drenaj ağına sahip olmasına rifeden olmuştur. Soğukpınar orm a
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nı tepe, Garipkuyu tepe, Nokta tepe, ana dağıtım m erkezlerini oluşturur. Bu
noktalardan güneye ve güneydoğuya doğru akan Seylan dere ve Şeytan dere,
Horus dere, Karasu dere, Istranca deresini kuzeyden besleyen ve M iosen yü
zeyleri içerisinde gömülmüş akarsuları oluştururlar. Karadenize dökülen Ayıdere, Sarp dere, Böğürtlen dere, Yanık dere, Kara dere sularını aynı yüksek
kütleden alan dik ve derin vadilere sahip ancak bunlar kısa boylu konsekan
akarsulardır. Söz konusu akarsular M iosen aşınım yüzeyleri içerisinde sürek
li değişen taban seviyesine göre gömülmüş, V şekilli, tektonik ve litolojik çizgisellikleri izleyen yer yer asimetrik vadiler oluştururlar. Özellikle kuzeydoğu
kesimlerde akarsular epijenik olarak plato yüzeyine gömülmüşlerdir.
Alt ve Orta M iosenden itibaren flüvial süreçlerin etkisi altında çok d ö
nemli denüdasyon yüzeyleri m e y fin a gelmiştir. Bu yüzeyler E rol’ un (1979,
1983, 1989) Türkiye için oluşturduğu “ Yerşekli Sistemleri’ ne göre belirlenmiştir.
330-460 m etrelerde DI
150-330
”
D il
100-150
”
D III
50-100
0-50

”
”

SY
SA

: Alt ve Orta M iosen aşınım yüzeyleri.
: Üst M iosen eğimli aşınım yüzeyleri.
: Pliosen aşım m -birikim yüzeyleri.
: Alt Pleistosen yüksek seki sistemleri.
: Üst Pleistosen alçak seki sistemleri.

Yükselti basamakları yukarıda görüldüğü gibi saptandığında aşınım yü
zeyleri jeom orfoloji literatüründe “ Trakya-Kocaeli Penepleni” adı verilen sis
tem içerisinde yer alan Istranca Dağlarının güneydoğuya doğru uzanan 200-500
m etreler arasında Alt Plato seviyelerini oluştururlar (Erol-1989). Söz konusu
yüzeyler gelişirlerken bunların yaşıtı (korelanı) olan tortullar da Ergene hav
zası ve Karadeniz çanağı yakın kesim lerinde çökelm işlerdir (Keskin-1974,
Altın-1989). Bugün sınırlı alanda rastlamlmakta olan Oligosen form asyonları
Ergene havzası çökelleri olarak gözlenir. Keza Üst M iosen aşınım yüzeyleri
nin korelanı olan kumlu killi sarı renkli form asyonlar araştırma alanında ku
zeydoğu kesim lerinde geniş bir alana yayılmaktadır.
a. Alt ve Orta Miosen Aşınım Yüzeyleri:

E rol’ un yayınlarında belirttiği “ Trakya-Kocaeli P enepleni” nin üst düze
yi içerisine giren aşınım yüzeyleri D I sistemi içerisinde A nadolu penepleni
nin adeta bir devamı olarak yer almaktadır. (Erol-1989). Nemli-Tropikal süreçler
altında gelişen D I aşınım yüzeylerinin ilk belirleyicisi, “ Adatepe” reliefi ola
rak tanımlanan üst M iosen yüzeylerinin üzerindeki b ir düzeyde yer almış ol
m alarıdır (Foto: 3-4). Araştırm a alanının özellikle kuzeybatısında 300-400
m etrelerde Trias’a ait kuvarsit, şist kalkşist ve m erm erleri üzerinde D I aşı
nım yüzeyleri yer alır. Kale tepe (361m) Ferrah Tepe (361m) Garipkuyu Tepe
(381m). Ayrıca bu yüzeyler Karadeniz ile Istranca dere arasındaki su bölüm ü
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alanını oluştururlar. Yüzeylerin uzanımı Istrancaların genel uzanımına uygun
luk gösterir. Ancak BKB-DGD doğrultusunda, yüksekliklerinden kaybederek
çalışma alanına doğru uzanmışlardır. Bu yüzeylerin belirgin eşiklerle bir alt
yüzeye geçtiği de gözlenmektedir. Arazi çalışm aları sırasında bu yüzeylerin
kuzeyden ve batıdan Kuvarsitlerden şistlere geçiş alanına rastladığını ancak
güneyden yapıya paralel olarak uzanan KB-GD yönlü fakat düşük yükseltide
eğim kırıklığı belirlenmiştir. Kale Tepe-Istranca bayırı önünde yer alan bu kı
rığın bir benzerine Ferrah Tepe önünde de rastlamak mümkündür. Bu göz
lemlere göre Orta Miosen sonları Üst Miosen başlarındaki tektonik hareketlerin
sonucunda yüzeylerin basamaklandığı ve bu basamakların sonraki aşınım d ö
nem lerinde yeniden işlendiği anlaşılmaktadır (Harita: III).
b. Üst Miosen Aşınım Yüzeyleri:

Ust M iosen aşınım yüzeyleri araştırma alanı içerisinde en yaygın yüzeyi
oluştururlar. Bu durum je om orfolojik evrimin bu dönem de daha kararlı bir
görünüm aldığına işaret ederler. D I yüzeylerini çevreleyen bu üst Miosen (D
II) yüzeyleri E rol’ un (1989) işaret ettiği Trakya-Kocaeli aşınım yüzeylerinin
alt düzeyini oluştururlar. Yüzey üzerinde uzanan koni biçim li ada tepe reliefi
ile kolayca belirlenen yüzeyler kurak yarıkurak bölgelere ait klim atik süreç
lere bağlı olarak gelişmilerdir. 150-300 m etreler arasında yer alan aşınım yü
zeylerinin üç basamak halinde geliştiği görülür. En yukarıdan itibaren, 250-300
m etreler arasında D I l ’e yüzeyleri kuzeyde daha geniş b ir alana yayılırken gü
neyde ve batıda dar bir alana sıkışmışlardır. Bu yüzey üzerinde Çingene Tepe
(315), Kartalkaya Tepe (324m) gibi farklı aşınma sonucu D I yüzeylerinin par
çaları olarak sertgen tepeler yer almaktadırlar. D II b basamağı bu kez kuzey
de dar, güneyde çok geniş bir alanda yayılan yüzeyi oluştururlar. Eosen-Oligosen
kireçtaşları ile kum, silt, k il’den oluşan m iosen yüzeyleri V şekilli vadilerce
yarılmışlardır. 200-250 m etreler arasında yer alan bu yüzeyler daha çok üst
M iosen sonlarına doğru beliren kurak bir iklim in pediplen tipi yüzeylerine
benzem ektedirler. İyice okside olmuş kızıl renkli tortulları kurak sıcak bir
iklim in varlığına işaret eder.
D II c yüzeyleri 150-200 m etreler arasında daha çok vadi yamaçlarında
% 0,10 eğimle uzanan yağışlı b ir iklim le beraber derine kazmanın yeniden
başladığı, fakat henüz fazla şiddetlenm ediği dönem e karşılık gelir. Gümüşpınar civarındaki karstik şekiller bu yüzeyler üzerinde gelişmişlerdir. D II b
ile D II c yüzeyleri arasında güneybatı-kuzeydoğu yönlü iki çizgisellik tesbit
edilmiştir (Foto: 5-7). Bunlardan birisi şistler arasında, diğeri şistler ile kumlukilli form asyonlar arasında K ırm ızı Tepe Nokta Tepe arasında uzanan eğim
kırıklarına karşılık gelirler. Istranca dere bu Üst Miosen aşınım yüzeyleri içe
risinde gömük m enderesler çizerek akar. B in kılıç’da b iri Kale Tepe güney ya
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m açlarında, diğeri köyün hemen üzerindeki 280 metrelik sırt üzerinde görülen
toprak erozyonu Istranca derenin güney yamaçlara doğru ötelenmesine yol aç
mış ve dere güneyde göreli olarak dik, kuzeyde daha yatık asimetrik bir vadi
içinde gömülmüştür. Üst M iosen yüzeyleri bir bütün halinde ele alındığından
bunların tektonik hareketler ile alçalmış D I yüzeyleri önünde, kurak sıcak
b ir iklim etkisi altında çok evreli bir oluşum sürdürmüş olduğu söylenebilir
(Erol, 1989). Üst M iosen yüzeyleri içerisinde yukarıda belirtilm iş olan dislokasyon çizgileri Kuzey A nadolu fay zonu ve ona paralel olan Marmara ve Ka
radeniz havzalarının oluşumları üzerinde önemli m orfotektonik etkilere neden
olan hareketlerden etkilendiğini göstermektedir. Üst M iosen yüzeylerinin ba
samakları Karadeniz ve Ergene havzalarındaki çökm eler ile belirm işlerdir.
Bu basam akların kuzey kesimde sınırlı olması Istrancaların kıyıya daha ya
kın ve dik b ir konum da yer almasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir değişle
Istrancaların genelde asimetrik b ir özellik gösterm elerinden dolayıdır.
c. Pliosen Aşınım-Birikim Yüzeyleri:
Karadeniz ve Marmara havzalarındaki asıl önemli m orfotektonizm a P lio
sen, Pleistosen ve H olosende etkili olmuştur. Bu havzalarda Pliosen başların
dan itibaren etkili olan dikey yönlü alçalmalar nedeniyle değişen taban düzeyine
göre yeniden derine ve yana aşındırmaya başlayan akarsular getirdikleri mal
zemeyi eğimin azaldığı yerde alüvyal yelpaze oluşumları şeklinde birik tirir
ken, Pleistosen ve Kuaternerde birikim metaryalinin büyük bir kısmı
süpürülerek götürülmüştür. Çalışma alanında 100-150 metreler arasında rast
lanılan yüzeyler (D III) daha çok kuzey kesimde K aradeniz’e bakan yamaçlar
boyunca içeriye sokulan D II yüzeyleri önlerinde yer alır. Cami Tepe (182m)
Kocatepe (166m) Çatalkaya Tepe (161m) bu yüzeyler alanı içerisinde yer alır
lar. Burada şunu önem le belirtm ek gerekir ki kuzeyden ve güneyden b irb iri
ne paralel olarak KB-GD yönünde uzanan genelde sağa atımlı iki dislokasyon
çizgisi de Pliosen ve P liosen sonrasında tektonik oynamalar ile ortaya çıkm ış
tır. Daha ço k aşınım yüzeyi karakterindeki bu yüzeyler üzerinde parçalar ha
linde gördüğümüz alüvyal yelpazelere ve karasal m oloz örtülerine ait olan
birikim depoları yüzeyin şekillenmesinden sonra muhtemelen Kuaternerde oluş
muşlardır. Pliosen başlarında şiddetlenen tektonik olaylar nedeniyle Karade
n iz’ in oluşturduğu taban düzeyi alçalmış ve D II yüzeyleri yarılmıştır. Üst
Pliosende olaylar sakinleşmiş ve çalışma alanında D III aşınım ve birikim yü
zeyleri gelişmiştir.
d. Seki Sistemleri:

incelem e alanı içerisinde yer alan sekiler iki kısımda ele alınabilir. Bun
lardan ilk grubu Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan ve Pleistosendeki
Karadeniz seviye oynamalarına bağlı olarak beliren yüksek seki düzlükleri
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(SY) ile bu seviyelere göre akarsu yataklarındaki gömülmelere göre beliren
alçak seki (SA) düzlükleri oluşturur. Burada ele alınacak olan esas seki sis
tem leri, akarsu vadilerinde yer alan, akarsulardaki taban düzeyi değişmele
rine göre yüksekte kalmış düzlüklerdir.
Sözkonusu sekiler daha çok akarsuların aşağı çığırlarında gözlenmekte
dir. Istranca dere bu bakım dan bir hayli zengindir. Bunun dışında Karaman
derenin kabul havzasında, Kuzulu dere Kirazlık mevkiinde ve Çilingoz Ayı
dere vadisi boyunca tipik akarsu sekileri görülebilm ektedir. H olosen sonrası
ve günümüzde de oluşumları devam eden sekilerin bağıl yükseklikleri 1-10 met
reler arasında değişmektedir. Gerçekten Ç ilingoz’a gelen derelerdeki sekiler
1,5-3 m etreler arasında değişirken Kuzulu derenin orta ve yukarı çığırındaki
sekiler tabandan 5-15 metre daha yukarıda yer almaktadırlar. Istranca dere
vadisi boyunca sıralanmış şekiller ise en fazla 10 metre yüksekliğe çıkarlar.
Karaman dereye Ferrah Tepe önlerinde dahil olan derelerin birleştikleri nok
tada, 3-15 metreye sahip sekiler basamaklı olarak oluşmuşlardır. En alçak se
kiler yağışlı dönem lerde akarsuların kabarması sonucu sular altında kalarak
taşkın yatağı durumuna geçebilm ektedirler. Diğer taraftan Karamandere kö
yü alçak seki (SA) üzerinde yer almaktadır. Kuzulu dere ise K irazlık m evkiin
de basamaklı şekillere sahiptir ki b ir kısmı Pleistosen esnasında meydana
gelmiştir. 10-15 metreye çıkan sekiler böyledir. Daha aşağılarda yer alanlar
ise geçici taşkın yataklarını oluşturmaktadırlar. Çilingoz deresi vadisi boyun
ca sıralanmış sekiler de diğer şekilerle aynı özelliklere sahip olmakla beraber
üzerlerinde çok sık (longoz karakterli) orm anlar ile diğerlerinden ayrılmak
tadır. Hemen bütün derelerin vadileri içinde basamaklar şeklinde görülen al
çak sekiler üzerindeki materyal tutturulmamış gevşek haldedir. Taşkın yatağı
konumundaki sekiler üzerindeki materyal kaba boyutludur.
Bugünkü kıyı şeridi yapı ve litolojinin kontrolü altında şekillenmiştir. Kıv
rım eksenleri BKB-DGD yönünde kıyıya paralel olarak uzanan Istrancalar,

boyuna bir kıyı tipinin oluşmasına neden olmuştur. Çilingoz koyu önlerinden
batıda Karakol burnuna kadar uzanan kıyı şeridi sert kireçtaşlarm ın etkisi
altında küçük koy ve burunlardan meydana gelen dik falezli bir görünüme
sahiptir. Karakol burnundan başlayıp daha doğuya doğru uzanan sahil şeridi
ise kum lu-killi marnlı form asyonlardan oluşan düz uzanımlı bir kıyı çizgisine
sahiptir. Ö zellikle Çilingoz koyu-Karakol burnu arasında uzanan kıyı şeridi
oldukça parçalı bir görünüm e sahiptir. Kuşkayası tepe, Mağara sırtı tepe ön
leri falezlerin alttan oyulması sonucu dengesini kaybederek devrilip deniz ta
rafından işlenmekte olan adacaklı bir görünüme sahiptir. Ayrıca Ihlamur dere
önlerinde kalkerlerin altında yüzeye çıkan yeşil şistler bu kesimde arızalı bir
görünüm oluşturur. Diğer taraftan Yalıköy doğusunda Bedistan tepeye kadar
uzanan kesimde litolojinin kum lu-killi materyalden oluşması denizin aşındır
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ması sonucu kıyı şeridi gerilemiş, ancak dalgalı dönem lerde denizin etkisi al
tında kalabilen alçak falezli bir görünüm almıştır. Kıyı şeridi gerisinde falezler
üzerinde, bugünkü deniz seviyesine göre yüksekte kalmış seki görünüm ünde
ki düzlükler uzanır. Denizden 50-60 metre yukarıda yer alan bu düzlük alan
lar Çilingoz sırtlarından Yalıköy önlerine kadar dar bir şerit halinde gözlenirler
(Foto: 6).
Yüksek seki düzlükleri olarak belirlenm iş olan bu düzlükler PliosenPleistosen’de eski yüksek Karadeniz düzeyine göre oluşmuşlardır. Bunlar bu
gün gür akışlı akarsularca yarılmışlardır. Bugün üzerinde gerideki yam açlar
dan taşınmış köşeli kırıntılı boylanmamış malzemeyle örtülen bu seki yüzeyleri
bugüne göre 50-60 metre yüksekte olan bir taban düzeyine uyumlu olarak mey
dana gelmişlerdir. Diğer taraftan Çilingoz koyu ve Yalıköy önlerinde kumul
lar yer alır. Kıyıdan daha gerilere doğru sokulmuş kumullar bu günkü kıyı
şeridi haricindeki yerlerde hemen tamamen bitki örtüsü ile kaplıdırlar.
Ayrıca Altan (1989) kıyı şeridinde yaptığı incelem eler sonucunda 50cm.’ ye
kadar çıkan yüksek ve daha alçak seviyelerde aktüel bioerozyon, bio-konstrüktif
şekilleri tesbit etmiştir. Karakol burnu ve Çilingoz koyu batı yam açlarında bu
şekillere rastlanır.

SONUÇ
Yıldız (Istranca) Dağlarının güneydoğu ucunda yer alan Binkılıç-Karacaköy
dolayında yapılan bu je o m o rfo lo jik çalışma başlıca şu sonuçları vermiştir.
1 — Özellikle kuzeyden, yani Karadenizden bakıldığında dağ görünümünde
olan en yüksek relief 330-460 m etreler arasında uzanan Orta-Üst M iosen aşı
nım (denüdasyon) yüzeyleridir. Oluşumu Üst Eosen-Oligosen dönem inde baş
layan bu yüzeyler, A nadolu da yaygın olarak görülen ve nem li-sıcak iklim
koşullarında oluşmuş bulunan bir sistemin (D I) Trakya’daki uzantılarıdır. Bu
yüzeyler daha sonraki dönem lerde yükselip, yarılarak bugünkü yüksek plato
özelliğini kazanmıştır.
2 — Üst M iosen başlarında (Tortonien) kuzeyde Karadeniz ve güneyde
Ergene-M armara havzalarında başlayan faylanma ve alçalım (subsidans) ola
yı, taban düzeyini alçaltmış bu olay sıcak ve nemli iklim koşullarının değiş
memiş olmasına rağm en, D I plato sistemlerinin yarılmasına ve onların
çevresinde etek düzü sistemlerinin (D II) oluşmasına neden olmuştur. Bu sis
temler son şekillerini M essinien de almış A k den iz’ in kuruması nedenine bağ
lı olarak, sıcak-kurak iklim koşulları altında daha da eğim kazanarak pediment
görünüm ünü kazanmış ve daha sonraki dönem lerde yarılarak bugün 150-330
m etrelerden gözlenen platolar haline dönüşmüştür.
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3 — Şiddetli faylanmalarla Karadeniz ve Marmara havzalarının çökmesi
olayı ile başlayan Pliosen dönem i, Doğu Akdenize kadar yeniden sokulan A k
deniz sularının, nemli koşulları geri getirmesi sonucu Anadoluda olduğu gibi
araştırma alanında da dönem li nemli yarıkurak subtropikal (Akdeniz) iklim
koşullarının etkin olmasına neden olmuş, burada akarsular oluşmaya ve al
çalmış olan taban düzeyine (base level) bağlı olarak daha önceki aşınım yü
zeylerinin yarılmasına neden olmuştur. Pliosen sonlarına doğru, taban
düzeyindeki alçalm anın hızı azalmaya başlamış plato eteklerinde ve özellikle
Karadeniz kıyısı Marmara ve Ergene havzalarında akarsu kökenli (flüviyal)
ova düzlüklerinin (D III sistemlerinin) oluşmasına neden olmuştur. Bu düz
lükler 100-150 m etrelerde gözlenmektedir.
4 — Bir yandan havzalarda devam eden alçalım , öte yandan Pleistosende
ki iklim salınım ları, hem platoları yaran vadilerin derinleşmesine hemde bu
vadiler içinde ve ovalarla kıyı kenarlarında 50-100 metreler arasında yüksek
seki ve 10-25 m etreler arasında alçak seki sistemlerin oluşmasına neden o l
muştur.
5 — Alt-O rta M iosen aşınım yüzeylerinin (D I) oluşumunu izleyen dönem 
den beri zaman zaman tekrarlanan tektonik hareketler ve iklim değişimleri
eski platoların etrafına yeni ve daha alçak plato basamaklarının eklenmesine
neden olmuş, bu platolara gömülen akarsular ön celeri eğime uyumlu (konsekan) bir özelliğe sahip iken vadi derinliğinin artması ile yapı özelliklerine uyarak
yer yer yapıya uyumlu (Subsekan) özellikler kazanmıştır.
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Foto 1 — Karam andere-Yalıköy arasında D II yüzeyinin yaşıtı (Korelan) olan çapraz tabakalı
Üst M iosen tortulları.

Foto 2 — Danam andra dere yam açm da, D III Üst Plicpen yüzeyinin yaşıtı (korelan) olan
çakıllı depolar.

Foto 3 — Kuzey batıdan güney doğuya doğru aşınım yüzeyleri. En geriden (D I) Ferrah tepe
ve önünde basam aklar halinde alçalan (D II) yüzeyleri.
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Foto 4 — Mağara tepe sırtlarından kuzeye doğru basam aklar halinde yükselen aşınım yüzeyleri.
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Foto 5 — Cami Tepe sırtlarından kuzeye doğru D II yüzeylerinin basam aklar halinde alçalım ı.

Foto 6 — Karadeniz kıyısında doğuya doğru yüksek seki (SY) düzlükleri

