ÜST KUATERNER’DE DOĞU AKDENİZ İLE KARADENİZ ARASIN
DAKİ SU GEÇİŞLERİ
D.J. STAN LEY, C. B LA N PIE D * (Çev. İlhan K AY AN )
Büyük iklim salımmlarımn sonucu olarak suların bir denizden di
ğerine geçişi Marmara Denizi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz arasında de
niz dibi çökellerinin litofasiesleri bakımından önemli farklılıklar mey
dana getirmiştir. Bu nedenle, Marmara Denizindeki çökeller, Pleistosen
sonlarından zamammıza kadar geçen dönemde Ege Denizini ve Karadenizi etkileyen önemli paleo-eseanografik olayların hemen hemen bü
tünüyle ortaya konulmasını sağlamıştır.
Türkiyenin kuzeyindeki Marmara Denizi, kuzeyde Trakya ile gü
neyde Anadolu arasında doğu-batı doğrultusunda uzanan, hemen hemen
bütünüyle kapalı bir çukurluktur. Kuzeydoğusunda Karadeniz, güney
batısında Ege Denizi bulunur (Şekil 1). Karadeniz ile Ege Denizinin

* Bu makalenin orijinali, Daniel Jean S T A N L E Y - Christian B L A N P IE D (D ivision o f
Scdim entology, Smithsonian Institution, W ashington DC 20560, U .S .A .) tarafından “ Late
Quaternary water exchange between the eastern Mediterranean and the Black Sea” adıyla
“ Nature, V ol. 285, s. 537-541, 1980” de yayınlanm ıştır. B u çevirinin basım ı için “ Nature” der
gisinin sahibi “ M acmillian Journals L im ited” den ve yazarlarından izin alınmıştır.
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bağlantıları sınırlıdır ve bu bağlantı iki dar ve sığ boğazla sağlanır. Bun
lardan kuzeydoğuda bulunanı K K D - GGB doğrultusunda uzanan İs
tanbul Boğazıdır. Bu boğaz 30 km uzunluğunda ve yer yer 35 m kadar
derinliktedir. Batıda ise K D - GB doğrultusunda uzanan Çanakkale
Boğazı bulunur. Bu boğaz biraz daha uzun (60 km) ve biraz daha derin
dir (50-60 m). 210 km uzunluktaki Marmara Denizi içinde üç ayrı çukur
luk vardır. Batıdan doğuya doğru bu çukurlukların derinlikleri 1097,
1389 ve 1238 m dir. Bunlar güneyden geniş bir şelf ile çevrilirler(l).
Litofasiesleri radyokarbonla tarihlendirilen sondaj karotları (Ple
istosen sonu - Holosen) Doğu Marmara Çukurluğu adı verilen en doğuda
ki çukurluktan alınmıştır(2). Bu karotlardan sağlanan bilgiler burada ilk
olarak açıklanmakta ve Karadeniz (3) ile doğu Akdenizin (4) benzer
yaştaki genç litostratigrafik birimleri ile karşılaştırılmaktadır. Bölgede
fasiel birimlerde ve özellikle Holosene ait koyu renkli, organik madde
bakımından zengin sapropel tabakalarının yaşlarında önemli farklılıklar
saptanmıştır: Bunların yaşı Ege Denizinde yaklaşık olarak günümüzden
9000-7000 yıl önceki dönemde toplanmaktadır (5). Karadenizde ise
yaklaşık olarak günümüzden 7000-3000 yıl önceki döneme aittirler (3).
Akdeniz sapropellerinin kökeni hâlâ bir tartışma konusudur. Bunların
oluşumunu yağış-buharlaşma oranındaki değişmeye (6,7), Karadenizden tatlı su akışının önemli ölçüde artmasına (8-10), ve doğu Akdeniz
çevresindeki akarsulardan, özellikle Nil’den gelen su miktarındaki ar
tışa (4) bağlayaidar vardır. Bütün bu görüşler Akdeniz ve Karadeniz
sapropellerinin büyük ölçülü iklim değişmeleri sonucunda oluştuğunu
göstermektedir. Bu iklim değişmeleri nedeniyle yer yer çok farklı yoğun
lukta su katmanları belirmiş, suda eriyik haldeki oksijen azalmış ve hid
rojen sülfit meydana gelmiştir (11, 12). Oksinik şartların gelişmesi deniz
dibini yüksek formdaki canlılardan mahrum bırakmıştır. Araştırıcıların
çoğu Akdenizdeki en yeni Holosen sapropellerinin sıcak bir dönemde
oluştuğunu kabul ederler (13). Bununla birlikte, Levantin ve Iyonya
çukurluklarında sapropellerin oluşumu, sığ İstanbul Boğazı eşiğinin
derinliği ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü bu eşik K aradenizin tatlı suları
nın batıya taşmasını kontrol etmiştir (8-10). Buna karşılık en yeni K a
radeniz sapropellerinin yaş ve stratigrafik durumu boğazın derinliği ve
östatizm ile pek ilgili değildir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının de
rinlikleri arasındaki fark sadece 10-15 m kadardır. Bu fark Karadenizdeki Holosen sapropellerinin çok genç oluşunu açıklamak için yeterli
değildir.
Bu yazıda, Ege Denizi ve Karadenizdeki sapropel birikiminin za
man farkına neden olan olaylar açıklanmakta ve bu iki bölgenin Üst
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Kuaternere ait litofasiesleri arasındaki farklılıklar üzerinde durulmak
tadır. Bu çalışmada, Miami Üniversitesince 1965 de Marmara Denizinin
doğusundan alınan dört karottan yararlanılmıştır (R Y Pillsbury cruise
P6507) (Tablo 1). Bu karotlar üzerinde X-radyografisi, radyokarbon
K arot
uzunluğu
Karo t

Enlem

P 6507-G 6

40 °40,8’ N

28°33’ E

P 6507-G 7

40°45,5’ N
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P 6507-G 9
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(cm )
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120
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1193 m

117
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29°01,8’ E

1209 m

110
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29°15,4’ E

795 m

70
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(cm )
1 5 - 25
100-110
5 0 - 60
100-110
5 0 - 60
100-110
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6 0 - 70
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nüm üzden
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5900
13530
Y eni
4970
4755
5470
5660
6800

130
160
110
130
125
130
130

T ablo 1 - Marmara Denizinde incelenen R V Pillsbury sondajları.
(Tarihler “ Smithsonian Institution R adiation B iology L aboratory” den alınmıştır.”

tariblendirmelerı ve 44 numunenin petrolojik incelemeleri yapılmıştır:
tane boyu analizleri, toplam organik madde ve kalsiyum karbonat mik
tarlarının tayini, silt büyüklüğündeki tanelerin elektron mikroskopu
(SEM: scanning electron microscopy) ile incelenmesi, kil ve silt büyük
lüğündeki tanelerin X-ışmları ile taranması ve kum büyüklüğündeki
(63 mikrondan büyük) tanelerin terrijen ve biyojenik elemanlarının
petrografik tayinleri. Tablolarda toplanmış olan bu bilgiler National
Physical and Solar-Terrestrial Data Center, NOAA. Code 621. Boulder,
Colorado’da (giriş no: MGG—21025001) bulunmaktadır. Bu bilgilere göre,
tarihlendirilmiş Marmara sondaj loğları ile Ege Denizi ve Karadenizin
stratigrafik birimleri Şekil 2’ de sade bir biçimde gösterilmiştir.

Marmara Denizindeki Çökel Birimleri ve Paleo-Oseanografik Olay
lar
Doğu Marmara çukurluğunun güneybatı yamacından alınan P6507G6 karotunun tabanı günümüzden yaklaşık olarak 14000 yıl öncesine taıihlendirilmiştir. Bundan başka, çukurluğun tabanındaki düzlükten
alınan G 7 ve G 8 karotları üzerinde yapılan tarihlendirmeler yaklaşık
5000 ve 5500 yıl öncesini göstermiştir. Bu çukurluğun doğu yamacından
alman dördüncü karotun (G 9) yaşı ise yaklaşık 6800 yıl öncesine ait
bulunmuştur (Tablo 1). Bu bölge, günümüzde de aktif olan Kuzey Ana
dolu Fayı üzerinde bulunmakla birlikte (14, 15), bu kısa sürede yapısal
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Şekil 2 - Marmara Denizi sondajlarının (R V Pillsbury cruise) P6507) sadeleştirilmiş birimler
ve Ege Denizi (4) ile K aradenizin (3) stratigrafik birimleriyle korelasyonu.

kımıldanışların nispeten az olduğu anlaşılmıştır. Buna göre deniz seviyesi
değişme eğrisini tektonikten çok Pleistosen sonu - Holosen’ de meydana
gelen östatik yükselme çizmiştir ve paleo-oseanografik olayların gelişimi
bu bölgenin çökellerinden izlenebilmektedir. Burada Üst Kuaternere
ait beş ayrı dönem saptanmıştır (Şekil 3).
Marmara Denizinden alınan G 6 numaralı karotun tabanı günü
müzden yaklaşık olarak 14000 yıl öncesine ait bulunmuştur (Şekil 2).
Bu bölüm zeytuni renkli, genellikle strüktürsüz killi şiltten oluşur. An
cak, çok az oranda (% 5 den az) kum da içerir. Kumlar içinde önemli
miktarda demir sülfit vardır. Bunun bir kısmı, pek iyi korunmamış ve
muhtemelen sonradan işlenmiş planktonik ve bentonik foraminifer
kavkılarını doldurmuştur. Kaba silt ve kum büyüklüğünde bir miktar
jips kristali de vardır. Otojenik bir köken de düşünülmekle birlikte,
jipsin X-radyografisinde izlenen dağılışı ba":ı eski doğal tuzlu göllerin
varlığına bağlanabilir (19). Ancak, jipsin bulunuşu, havzaya daha sonra
gelen tuzlu yeraltı sularının etkileriyle de ilgili olabilir (L.A. Ilardie, söz
lü bilgi). Toplam organik madde oranı % 15, kalsiyum karbonat oranı

D O Ğ U A K D E N İZ İLE K A R A D E N İZ A R A SIN D A K İ SU GEÇİŞLERİ
ÇANAKKALE

GB

E G E DENİZİ

BOĞAZI

İSTANBUL BOĞAZI
MARMARA

DENİZİ

161

KD

KARADENİ Z

Deniz

seviyesi
(rn)
0

□

OKSİJENLİ
ORTAM

BHH îl KISMEN OKSİJENSİZ
ORTAM

OKSİJENSİZ
ORTAM

(

*v
J

DENİZ SUYUNDA
KARI$M A

Şekil 3 - Marmara Denizi bölgesinde, zamanla, Ege Denizi ile Karadeniz arasında m eydana
gelen farklı yöndeki su geçişlerine bağlı oseanografik değişmeleri gösteren şematik şekiller. İs
tanbul Boğazının daha sığ oluşu abartılmış ve Marmaranın m orfolojisi çok sadeleştirilmiştir.
(Açıklam alar için metne bakınız)
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% 6 kadardır. Bu fasies anaerobik koşullarda, muhtemelen tuzlu bir
göldeki birikmeyi göstermektedir. Bu göl güneyden, dış kuvvetlere açık,
geniş bir şelf ile çevreleniyordu. Genellikle kabıd edilen östatik eğriye
göre, deniz seviyesinin hızla yükseldiği bu dönemde Ege Denizinin se
viyesi bugünkünden eD az 60 m alçakta idi (17, 18). Böylece Çanakkale
Boğazı, Marmara Denizini Ege Denizinden ayırıyordu. Bu dönemde,
Marmara Denizinin tersine olarak, tipik Ege Denizi - doğu Akdeniz fasiesi, düşey doğrultuda karışan, oksijenli açık deniz koşullarında birikme
özelliği göstermektedir (ref. 5 de Şekil 3, ref. 4 de Şekil 2). Bu sırada
İstanbul Boğazı, muhtemelen, Marmara gölünü karadenizden ayıran bir
akarsu vadisi durumunda bulunuyordu. Bu göl döneminde Karadenize
Avrasya buzul örtüsünden erime suları gelmiş (13) ve tatlısu özellikleri
belirmiştir. Karadeniz karotları zaman zaman sülfitli çökellerin birik
tiğini ve zaman zaman da oksijensiz koşullarda birikmelerin olduğunu
gösterir (3). Buna göre, deniz seviyesinin en düşük olduğu dönem ile yak
laşık 12000 yıl öncesi arasında birbirinden tamamen ayrı, her birinin
suları farklı özelliklerde üç denizin bulunduğu sonucu çıkmaktadır (Şe
kil 3a).
G 6 karotunda, yaklaşık 12000 yıl öncesine ait olduğu saptanan bö
lümde önemli bir değişme dikkati çeker (Şekil 2): İnce taneli çökeller
koyu zeytuni-gri bir renk alır, kaba silt oram artar ve pek düzenli olma
yan bir laminalanma görülür. Burada iri (1-2,5 mm), eudehral, genellikle
hemipiramidal biçimli iyi kristalleşmiş jipslerde ani bir artış vardır
(L.A. Hardie, sözlü bilgi). Bazı kristaller muhtemelen bassanite tipi
(Ca S 0 4. 1 /2 H 20 ) dehidrat jipsle kaplanmıştır (20). Bunun üstüne gelen
ve biraz daha genç olan (12000-9500 yıl öncesi) bölümde başka değişik
likler de görülür: Burada jips kristalleri yarı saydamdır ve demir sülfitte
ani bir azalma vardır. SEM fotoğraflarında Globigerina cf. G. atlantisae
Cifelli ve Smith'in küçük formları gibi birkaç planktonik kavkı (R.
Cifelli, sözlü bilgi) ve nadiren kokolitlerin görüldüğü de kaydedilmekte
dir. Toplam organik madde oranı hâlâ yüksektir (% 16 ya kadar), fakat
kalsiyum karbonat oranı azalır (% 3 e kadar). Bu özellikler, numune alı
nan yerde eriyik haldeki oksijenin tükendiği, redüksiyonun hâkim olduğu
kapalı lagün koşullarının devam ettiğini gösterir. Bununla birlikte,
Marmara Denizine komşu havzaların sularından aa miktarda ilk katıl
maların başlamas: yeni bir gelişme olarak dikkati çeker. Bu sırada Ege
Denizinin seviyesi, Marmara Denizine küçük taşmalar olabilecek kadar,
yaklaşık — 50 m ye yükselmişti (Şekil 3b). Az sayıda, fakat artan oranda
sadece batıdan gelebilecek planktonik foraminiferlerin ve nannofosille-
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rin varlığı bunun delilidir. Bu kavkıların bazılarındaki demir sülfit kat
kıları, çökellerin koyu rengi ile birlikte, Marmara sularının derinlerde eski
özellikleriyle kaldığını, oksijensiz dip koşullarının devam ettiğini göste
rir. Günümüzden yaklaşık 12000 ile 1000 yıl önceki tarihler arasında
Karadeniz hâlâ, gerilemekte olan Avrupa buz örtüsünün erime suları ile
beslenen, büyük akarsuların (Tuna, Dinyester, Dinyeper ve başkaları)
ve Hazar Denizinden taşan suların toplandığı bir tatlısu gölü durumun
daydı (13). Bu durum, bu dönemde bölgede nemliliğin fazlalaştığım gös
terir (21, 22). Böylecc, nemli iklimin etkisiyle Karadenizin seviyesi
önemli ölçüde yükselmiş ve çok miktarda su İstanbul ve Çanakkale b o
ğazlarından batıya doğru taşmıştır. Genellikle 2-12 cm kalınlıkta yaygın
bir gri, protosapropelik tabakanın varlığı, doğu Akdenize çok miktarda
tatlı Karadeniz suyunun karıştığım ve bu dönemde yağışın buharlaşma
ya göre fazlalaştığını gösterir. Doğu Akdenizde bu tabaka normal olarak
en genç (Holosen) sapropel biriminin altında uzanır (23). Böyle protosapropeller Ege ve Akdenize bağlı havzalarda farklı özellikte su katman
larının belirdiğini ve oksijenin azalmaya başladığını gösterir. Karadenizden gelip Marmara Denizinden geçerek Ege Denizine doğru uzanan
su akışı üzerinde östatik faktör sadece küçük bir rol oynamıştır (Şekil
3b).
Günümüzden yaklaşık 10000-9000 yıl öncesine ait olan G 6 karot
kesimi koyu renkli ve ince laminalıdır. Daha az oranda demir sülfit ve
toplam organik madde (% 15 e kadar) ile biraz daha fazla karbonat
içerir (yaklaşık % 4 e kadar). Mikrofauna kalıntıları (planktonik foraminifer ve nannofosiller) az olmakla birlikte, ilk kez açık denize ait bir
kaç bentonik foreminifer (başlıcaları Bolivina sp., Fursenkoina sp .)
ortaya çıkar. Kavkılar iyi korunmuşlardır ve erime izi göstermezler. Alt
kesimlerdekilerden daha iri piramidal jips kristalleri bu karot kesiminde
hâkimdir. Bassanite tipi jips yaklaşık 9000 yıl öncesinde yeniden ortaya
çıkmakta, fakat üstteki daha genç kesimde kaybolmaktadır. Günümüz
den 9500 ile 7000 yıl önceki tarihler arasında çökeller daha koyu renkli,
organik madde oram daha fazladır (% 18 e kadar). Bentonik foraminiferler geçici olarak kaybolurken demir sülfit azalma gösterir. Tuzlu Akdeniz
sularının Çanakkale Boğazından doğuya doğru taşması s’ rasında Doğu
Marmara Çukurluğunda yoğunluk fazlalığı belirmiş ve dipteki sular
kısmen ve zaman zaman öksinik özellik göstermiştir. Bu dönemde hızlı
östatik deniz seviyesi yükselmesi dev am ederken az miktarda Akdeniz
suyunun İstanbul Boğazını geçerek Karadenize taşması da mümkün
olmuştur (3). Böylece, günümüzden yaklaşık 9500-7000 yıl önceki dö
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nemde Marmara Denizi üzerinde iki yönlü akış rejimi oluşmuştur. Ancak,
tatlı suların batıya, Eğeye ve daha Ötelere doğru olan hareketi belirgin
olarak hâkimdir (Şekil 3c). Bunun nedeni, Karadenize gelen buzul erime
sularının ve Tuna ile Rusyadaki ırmakların getirdiği suların, giderek
azalmakla birlikte, bol su getirmeye devam etmeleridir. Ayrıca bu d ö
nem geniş bir bölgeyi etkileyen kısa süreli yeni bir nemli iklim dönemine
rastlamaktadır (21). Karadeniz tatlı sularının batıya doğru kuvvetli
akışı doğu Akdenizin çoğu yerinde en yeni (günümüzden 9500-7000 yıl
öncesi) sapropellerin oluşumunda önemli rol oynamıştır (8-10). Bundan
başka, bu boşalma muhtemelen geçici akıntı terslenmelerine ve batı
Akdenizde redüklenmiş gri tabakaların meydana gelmesine neden ol
muştur (9, 24).
G 6 karotunda, günümüzden yaklaşık 7000-6000 yıl öncesinde bir
fasies değişikliği görülmektedir (Şekil 2). Burada çökeller daha açık zey
tuni renkte, daha iri taneli, yer yer belirgin, yer yer de karışık laminalıdır. Jips kristalleri kaybolur ve toplam organik madde oranı biraz
azalır (yaklaşık % 16 ya kadar). Planktonik ve bentonik foraminiferlere
ait kavkılar belirgin olarak artar (kumların yaklaşık % 30 una kadar).
Buna bağlı olarak karbonat oranında da artma görülür (% 6 ya kadar).
Planktonik foraminiferler sadece a? miktarda Globigerina kavkıları içe
rir. Bunlardan çoğu demir sülfitle dolmuştur. Bu dönemde Marmarada
gerçek bir deniz rejimi hakim olmuştur (Şekil 3d) ve öksinik olmamakla
birlikte havzanın derin bölümleri oksijeni eksik yerler durumunda kal
mıştır. Deniz seviyesi yavaşlamış olarak yükselmeye devam ederken,
günümüzden 7000 yıl öncesinden 3000 yd öncesine kadar geçen dönem
de Marmaraya artan oranda Akdeniz suyu girmiştir. Bu durum Kara
deniz sapropellerinin oluşumu üzerine etki yapmıştır (3) (Şekil 3). Kara
denize gelen tatlı suların azalması Marmara Denizi ve boğa,dar üzerin
den batıya doğru olan tatlısu akışım yavaşlatmış, bu durum, bugün Ege
Denizinde görüldüğü gibi, düşey doğrultuda su karışımına ve dip sula
rının oksijenlenmesine neden olmuştur (25). İyi tanınan oksitlenmiş
tabakalar günümüzden yaklaşık 5700 yd öncesine tariblendirilmiştir.
Doğu Akdenizde geniş alanlara yayılmış olan bü tabakalar (4) (Şekil 2),
muhtemelen 6500-5500 yıl önceki dönemde evaporasyonun fazlalaştığını
gösterir (21).
Litofasiesleri günümüzden yaklaşık 6000 yıl öncesi ile bugün ara
sında tarihlendirilen G 7, G 8 ve G 9 karotları arasında iyi bir korelasyon
vardır (Şekil 2). Yaklaşık 5000-3000 yıl önceki dönemin çökelleri fazla
demir sülfit içeren zeytuni-gri, laminalı killi şiltlerdir. Kumlar bütün
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çökellerin yaklaşık % 5 ini kapsar ve alttaki bölümler gibi, hâkim ola
rak pelajik ve bentonik foraminifer türlerine ait kavkılar içerir. Küçük
pelecypod ve ecbinoderm kavkı parçaları ilk olarak belirir. Bu organizma
kalıntıları ile h afif ve ağır mineraller, kayaç kırıntıları ve bitkisel unsur
lar içeren kum büyüklüğündeki karasal kökenli materyal muhtemelen
Marmara şelfinden doğu Marmara çukurluğuna doğru turbidit akıntı
larıyla gelmiştir. Bazı demirle boyanmış kuvarslar rüzgârla savrulmuş
bir kökene sahip bulunabilir (karot G 9). Faunanın yaklaşık % 30 u de
mir sülfit ile dolmuştur. Toplam organik madde oranı % 11-19 arasında
dır. Kalsiyum karbonat oram ise % 5 i geçmez. Çukurluğa ait G 7 ve
G 8 karotlarınm radyok'irbon tarihlendirmeleri 5500-4500 yıl önceki
dönemde çökelme hızının fazla olduğunu (1000 yılda en az 70 cm kadar)
gösterir. Bu da periyodik olarak yağışların fazlalaştığım ve özellikle
güneyden Marmara Denizine gelen akarsuların daha çok su ve sürüntü
boşalttığını gösterir.
Yaklaşık son 3000 yıllık dönemde Marmara çök elleri daha koyu
zeytuni renkli ve daha iri tanelidir (Şekil 2). Toplam organik madde ora
nı hâlâ yüksek, fakat kalsiyum karbonr.t oranı düşüktür. Doğu Marmara
çukurluğuna ait karotlarm bu katmanları çok miktarda kum ve silt bü
yüklüğünde karasal kökenli malzeme içerir. Bunlar muhtemelen turbi
dit akıntılarıyla havzaya gelerek çökelmişlerdir. Bu dönemde çökelme
hitandaki belirgin artış doğu Akdeniz saptanan geniş alanlı büyük iklim
salınımları (26) veya hızlı tektonik hareketlerle (15) ilgili olabilir. Bu
dönemde sapropel oluşumu sona ermiş, Karadenizin az tuzlu sularında
kokolit gelişimi hızlanmış ve doğu Akdenizde karbonatça zengin çökeller birikmiştir.

Sonuç
Marmara Denizinde bugün ölçülen fiziksel oseanografik özellikler
ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında farklı su kütlelerinin iki yönlü
hareketi (16, 25, 27) günümüzden yaklaşık 3000 yıl kadar önce belirmiştir.
Marmara Denizi, suları düşey doğrultuda karışarak iyi oksijenlenen Ege
Denizi (tuzluluğu % 035 den çok) ile suları az tuzlu (braekish) Karadeniz
(tuzluluğu % 020 den az) arasında bulunu!'. Marmara Denizi sularının tuz
luluk, sıcaklık ve kimyasal besin maddelerinin dağılışı gibi özellikleri bu
konuma bağlı olarak şekillenmiştir (Şekil 3e). Marmara Denizinde eriyik
oksijenin azlığı (1,5 m i/İt) ve yüzeysel çökellerde toplam organik mad
de miktarının fazlalığı (% 14e kadar), bu yarı kapalı depresyonda farklı
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özelliklerde su katmanları bulunmasınla sonucudur (27). Planktonik
foraminiferlerin az bulunuşunun (birkaç türe ait nadir ve küçük kav
kılar) nedeni büyük ölçüde bugünkü çevre koşullarıdır.
İstanbul Boğazı ile Karadenizden ayrılan Marmara Denizini, Akdenizin en doğu uzantısı olarak kabul ediyoruz. Marmara Denizinde Ple
istosen sonundan zamanımıza kadar uzanan litostratigrafik birimlerin
hemen hepsi sınırlı bir su karışımının tipik fasies özelliklerini gösterirler.
Bu birimler, Marmara Denizinin yarı kapalı fızyografik durumu ve daha
büyük denizler arasında bir ara havza durumunda bulunması nedeniyle,
paleo-oseanografik olayların hemen hepsini yansıtırlar. Genel iklim
değişmeleri bölgede suların hareket düzenini etkilemiş, buna bağlı ola
rak havzalardaki çökeller farklı litojenik özellikler kazanmışlardır.
Marmara Denizi fasieslerinin tarihlendirilmesi, litojenik .farklılıkların
tanınmasını ve Akdeniz ile Karadeniz çökel birimleri arasında daha doğ
ru korelasyonlar yapılmasını sağlamıştır.
Karot numuneleri için Miami Üniversitesine, radyokarbon tarihlendirmeleri için R. Struckenrath’ a, foraminifer faunasının tayini için
R. Cifelli ve S.J. Culver’ a ve karot numunelerindeki evaporitlerin ince
lenmesi için L.A. Hardie’ ye teşekkür ederiz. Bu yazı R. Cifelli, G.H.
Denton, L.A. Hardie, T.B. Kellogg, S.A. Norton, D.A. Ross ve R.C.
Thunell tarafından incelenmiştir. Bu çalışma Smithsonian Institution
tarafından desteklenen ve devam etmekte olan Akdeniz Havzası Pro
jesinin (M EDIBA) bir parçasıdır.
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