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NEDENLERİ
Prof. Dr. Ö zdoğan SÜ R
K uaternerin tipik özelliklerinden biri iklim değişm eleri ve iklime
bağlı olarak m eydana gelen deniz seviyesi oynam alarıdır. İklim değiş
meleri bir y andan erozyon olaylarının tab iatın d a doğrudan doğ'uya
farklılaşm aya sebep olurken, diğer yandan da deniz seviyesi oynam aları
nedeniyle erozyonun kaide seviyesinde sık sık değişm elere neden ol
m uştur. Bu olaylar ise morfolojik tem eli de etkilem iştir. Sonuçta, eroz
yon güçlenm iş ya d a zayıflam ış, kaide seviyesi değişmeleriyle de dış
kuvvetlerin bir kısmının etkinliği artarak morfolojik görünüm değiş
miştir. Belirtilen bu özellikleri nedeniyle K uaterner, morfolojik özellik
leri bakım ından farklı ve karışık bir devredir. Ö rneğin, T ersier’den
K u atern er’e kadar deniz seviyeleri değişm eleri daha ziyade yereldir
ve tektonik olaylarla oluşm uştur. H albuki, K u atern er’de tektonik
olaylar ve ilâveten iklim değişm elerinin de sebep olduğu seviye oynaları bir araya gelince halledilm esi güç problem ler doğm uştur.
Buzul devirleri esnasında tektonik kuvvetlerin genel hareketine,
oluşan buzulların sebep olduğu isostatik reaksiyonların kütleye in ti
kali hareketi de eklenince yer kabuğunun oynaklığı artm ıştır. Böylece
klim atik değişm elerin tepkisi ve dolayısiyle genel kaide seviyesi oyna
m aları K u atern er’in morfolojik özelliklerine büyük ölçüde katkıda
bulunm uştur. Y ukardan beri değinilen değişm elerin kökeninde, d ü n 
yanın güneşten aldığı enerji m iktarındaki azalıp çoğalm aların önemli
rol oynadığı gerçeği bulunm aktadır.
K U A T E R N E R Ö N C E S İ D E N İZ SEV İY ESİ O Y N A M A LA R I
Ayrı bir ihtisas sahası olan bu konuda birçok hatalı m etcd uy
gulam aları yapılmıştır ki, bu da yanlış yaş tayinine sebep olmuştur.
H erhangi bir yerdeki deniz seviyesi değişikliği belli başlı iki h a
reketin sonucudur; ya deniz seviyesinin genel salınım ının ya da yerel
tektonik detorm asyonlann. Yerine göre bu iki tip hareket biribirini
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güçlendirir, bazan d a biri diğerinin etkisini azaltır, güçleştirir. Bu hu
susta ilginç örnekler bulunm aktadır. 2000 yıl öncesi ile 12000 yıl ön
celeri arasında m eydana gelen F landrian transgresyonu sonucu oluşan
deniz seviyesi değişiklikleri kısa sürede geniş alanları kapsam ıştır. Böylece, deniz seviyesi değişmeleri, tektonik hareketlerin bölgesel ya da
yerel etkilerini gizlemiştir. Tektonik olaylar çok kısa süreli oldukla
rından, o sırada gelişmekte olan Flandrian transgresyonunu ve seviye
lerini etkileyememişlerdir. Tektonik olaylarla deform e olmuş Flan
drian seviyelerine nadiren rastlanır. Yalnız, dikkat edilecek bir husus,
Mississippi deltası gibi aktif subsidans havzalarında Flandrian sevi
yeleri d a h a alçak değerlerde bulunurlar. Diğer yandan, d a h a eski
deniz seviyeleri incelendiğinde, yeryüzünün m uhtelif yerlerinde seviye
farklarının arttığı görülür. Bunda tektonik hareketlerin etkisi büyük
tür. Z ira, bir bölgeden diğerine göre tektonik hareketlerin etkisi farklı
olabileceği gibi devam lılıkları d a değişir. Bugün Akdeniz çevresinde
m uhtelif yerlerde eski kıyı çizgisinin izlerine rastlam aktayız. Bu izler
bugün deniz seviyesinden 100 m yüksekte bulunm aktadır ki, her yerde
rastlanılan genel bir deniz seviyesinin izleri olarak kabul edilirler.
Ancak, Akdeniz kıyısında bu seviyelerin bulunm adığı yerlere de tesa
d ü f etm ek m üm kündür. Şayet, deniz gerçekte yukarda belirtilen ser
viyede bulunsaydı, Fransa’nın güneyi, örneğin Languedoc Ovası ve
R hone’un aşağı vadisinin deniz istilasına uğram ış olması gerekirdi.
Flalbuki, buralard a yapılan ayrıntılı incelem elerde, bu seviyenin çar
lığını ortaya koyacak bir ize rastlanm am ıştır. Ancak, bu durum görül
düğü kadar karışık ve halledilmesi güç bir problem değildir. Zira,
büyük bir olasılıkla eski deniz seviyeleri deforme olmuş, erozyonla si
linm işlerdir. Genç, yeni oluşmuş deniz seviyeleri hem en hem en bütün
kıyılarda konkord anttır. Ayrıcalık durum gösteren yerler ise Jap o n y a
ve Yeni Z elanda gibi tektonik faaliyetin halen devam ettiği kıyılardır.
Y ukarda bahsedilen uyum luluk d ah a ziyade Ü st K uaterner seviyeleri
içindir; fakat Alt K u atern er seviyeleri tektonik olaylarla genellikle
değişikliği uğratılm ıştır ve bu nedenle farklı seviyeler gösterirler. M a
m afih, bir deniz seviyesinin tektonik hareketlerden etkilenip etkilen
m ediğini saptam ak güçtür. Plajlar ve abrazyon yüzeyleri daim a orijinal
bir yam aca sahiptirler. Bu orijinal yam açlar dalga işlemesinin ve kayaçların özelliğinin bir neticesidir. Yine aynı şekilde, bir denizel eroz
yon yüzeyinin tahrip edilip edilmediğini söyleyebilmek güçtür. Ayrı
ca, deniz ya da akarsu taraçaları, Venezüella, Şili ve P eru’daki gibi
tektonik hareketlerle dikine yükselmiş ya d a alçalmış olabilirler. A n
cak, bu gibi yerlerde seviyelerin hangi olaydan etkilendiğini tesbit
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etm ek güçtür. K aldı ki, taraçalar hafifçe çarpılm ış olabilirler. Bütün
bu nedenlerle orijinal yam aç olup olm adıklarını saptam ak güçtür.
Y ukarda belirtilen hususlar dikkate alınacak olursa, birçok araş
tırıcının taraça sistem lerinin deforme olm adığı yolundaki kararlarının
ve böylece h ataya düşüşlerinin sebebleri kolaylıkla anlaşılm aktadır.
H albuki, gerçekte taraçalar önemli ölçüde dikey hareketlere m aruz
kalm ışlar ve çaı pılm ışlardır bu durum , özellikle D iluvium seviyeleri
nin korrelasyonunun yapılabilm esi için çok dikkatli ölçüm lerinin sap
tanm ası gereklidir ki, bu iş genellikle ihm al edilmiştir.
İçinde bulunduğum uz yüzyılın başlarında bu tip çalışm alar için
Davis düşünce tarzı hakim olm uştur. Bu nedenle, D eperet ve De Lam otte gibi araştırıcılar K u atern er esnasında deniz seviyesinin östatik
alçalm asında bir duraklam anın olduğu düşüncesindeydiler. Fazla itina
göstermeksizin yapılan çalışm alarla Cezayir kıyılarında tesbit edilen
seviyeler ile T unus, Sicilya ve G üney İta ly a ’nın C alabria bölgesi kı
yılarındaki seviyeler arasında ilişki kurularak şu yüksekliklerde genel
seviyelerin varlığı kabul edilm iştir: 180 m etrede C alabrian, 90-100
m etrede Sicilian, 55-60 m etrede M onastrian, 30-35 m etrede T y r
rhenian, 15-18 m etre ve 6-8 m etredeki seviyeler.
D aha sonraları Baulig adındaki araştırıcı, G üney Fransa’d a C rau
bölgesinde yaptığı araştırm alar ile yukarda belirtilenden farklı bir
izah tarzı geliştirm iştir. O n a göre, belirtilen devreler arasında deniz
seviyesinde görülen tedrici alçalm alar buzullaşm anın eseridir ve böylece glas/al östatism ^glacio-eustatism) doğm uştur.
Deniz seviye ve taraçaları ile akarsu sekilerinin geçerli bir rekonstrüksiyonunu yapabilm ek için mukayeseli ve birleşik bir m eted uygu
lanm ası gereklidir. Şöyle ki, ilk yapılacak iş, jeom orfolojik gelişimdeki
çeşitli devrelerin sıralanışını doğru yapm ak, çeşitli seviyeler arasındaki
ilgiyi belirtm ek ve ara devreler, özellikle erozyon dönem leri esnasında
m eydana gelmiş olan olayları araştırm aktır. Sadece denizel taraçalar
üzerinde durm ak yeterli değildir; aynı zam anda bu düzlüklere komşu
kıyılar ve yam açlar ve onları kathed enakarsularla d a ilgili çalışm alar
yapm ak gerekir. Böylece, kıyı çizgileri ile akarsu taraçaları arasında
bir korrelasyon yapm ak m üm kün olacaktır. Deniz çekilmesi olayı ile,
deniz, m evcut kıyı çizgisinin gerisinde kalınca, önceki plaj erozyona
m aruz kalır ve bu arada y arlar zam anla yam aç haline dönüşürler.
Bu gibi hallerde ayrıntılı bir şekilde yapılacak jeomorfoloji h aritaları,
böyle morfolojik üniteler arasındaki karşılıklı ilgiyi saptam ak için en
em in yol alacaktır.
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Diğer yandan, gerek arazide, gerekse laboratuvarda m ateryaller
üzerinde yapılan çalışm alar araştırm anın vazgeçilmez bir bölüm üdür.
Bu tip çalışm alar çeşitli karasal ve denizel form asyonların teşhisine
im kân sağlar ve birikim alanındaki m ateryalin nerelerden ve ne m ik
ta rd a geldiği hakkında fikir verir. Bu d u ru m lard a açıkça görülür ki,
başka yerlerden taşınıp gelmiş kayaçlarm oluşturduğu depo, m aterya
lin geldiği form asyondan gençtir.
A yrıca, çeşitli jeom orfolojik olayların yüzeyler üzerinde oluştur
duğu paleosoller de yapılacak incelem elerde korrelasyona ve tarihlendirm eye yardım cı olur. N itekim , bazı yerlerde geniş alanlar üzerindeki
paleosollerde yapılan incelem eler ile elde edilen sonuçlar, genel tarilılendirm ede işe yaram ışlardır. Ö rneğin, G üney Fransadaki kırmızı
topraklar üzerinde yapılan tetkiklerde bunların en az M indel-Riss
buzul arası devreye ait bir yaşta olduğu saptanm ıştır. Riss buzul devri
ya da d ah a genç yaştaki form asyonlar arasında bu tip oluşuklara rast
lanm am ıştır.
Bugün radio-carbon analizleri ile kesin tarihlendirilm eler yapıl
m aktadır. Ancak, bu m etod ile son 50.000 yıl içindeki olay ve oluşuk
ların doğru yaş tesbiti yapılabilir. Genellikle 50.000 yıl içindeki yaş
tayinleri doğru saptanm akta, d a h a öncekilerde ise yanılm a her zam an
m üm kün olm aktadır. Belirtilen süreç ise bize Flandrian transgresyonu n u n genel bir koronolojisini ve YVürm sonu ile korrelasyon yapm a
olasılığını verir.
K u a rte rn e r’in başından beri geçen zam an, canlılardaki gelişmeyi
saptayabilm ek için çok kısadır. Bu nedenle litoral faunadaki gelişme
de tesbit edilemez ve paleontolojik yolla yaş tayini de pek doğru değil
dir. Aslında zam anın kısa ya da uzunluğundan etkilenen cinslerdir.
N itekim , deniz suyu sıcaklığında zam anla m eydana gelen değişiklikler
fauna cinslerini etkiler. C. Em ilinani, tektonik deform asyonun sebep
olduğu bir kaç istisna dışında, Akdeniz’in batı kıyılarında sıcak ya da
ılık sularda yaşamış olan M ollusca’ları ihtiva eden b ü tü n yükselmiş
kıyıları tesbit edebilmiştir. Aynı araştırıcı, soğuk su faunası ihtiva
eden -100 m etrede göm ülü kıyı çizgisini de Lion körfezinde saptam ış
tır. Ayrıca, arkeolojik eserler de bir takım ip uçları verirler. K uaterner’de insan eserleri M ollusca’lardan d ah a fazla gelişmiştir. Bu eser
lerin büyük bir kısmı, özellikle fa*ezlerdeki m ağaralara insanların yer
leşerek m eydana getirdikleri eserlerdir. Ayrıca, paleosoller ve ufalan
m a m ateryalleri de yerel bir öneme sahiptirler ve C 14 m etoduyla tarihlendirilebilirler.
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N ihayet, taraçaların ve yam aç depolarm ın incelenmesiyle klim atik değişmeleri saptayarak kıyı seviyeleri arasındaki ilişkiyi kurm ak
m üm kün olur. Şüphesiz yukardaki m etodların uygulanışı sırasında tek
toniğin rolünü de saptam ak m üm kündür.
K u a tern erd ek i D en iz S ev iy esi D e ğ işik lik le r i
Glasyo-östatism, yani glasyal değişmelerle oluşan östatism dikkate
alınarak K uaternerdeki deniz seviyesi değişmeleri açıklanm ıştır. An
cak, isostatik hareketleri ve sıcaklığın yükselmesiyle çoğalm a, sıcaklı
ğın düşmesiyle de azalması sebebiyle okyanus hacm indeki değişmeleri
de hesaba katm ak gereklidir. M am afih, sıcaklık değişmeleri glasyoöstatism içinde m ütalâa edilebilir. Şayet paleocoğrafik yolla Pleisto
sen buzullaşması esnasında oluşan buzul örtüsünün kapsadığı alanı
bilirsek, buzulun bünyesinde tuttuğu suyun tahm ini hacm ini de he
saplam ak m üm kündür ve bunun bir sonucu olarak deniz seviyesinin
alçalm a değerini tesbit etm ek olasılığı vardır. Kuşkusuz, bugün en
yakın devreler için yapılan tahm in ve hesaplar d ah a doğru olacaktır.
W ürm ve Riss glasyasyonları için yapılan hesaplar doğrudur; fakat
dah a yaşlı K uaterner için, örneğin Günz ve D anubian’a ait tahm in
lerin doğruluk dereceleri kuşkuludur.
Bugün de bir interglasyal devrede olm am ıza rağm en yeryüzünde
geniş alanlar kaplayan buzul örtüleri bulunm aktadır ki, en güzel ö r
neğini Antarktik kıtası üzerindeki buzullar teşkil eder. H er ne kadar
A ntarktik buzul örtüsünde K u atern er boyunca önemli değişmeler ol
muşsa da, glasyo-östatik çekilmede bu değişm eler kesin bir rol oyna
m am ıştır. Glasyo-östatik çekilmede etkili olan olaylar ise İskandinavya,
K uzey Am erika ve U rallar’d a oluşan yeni buzul örtüleridir ki, bunlar
sonradan gözden kaybolm uşlar ya da kaybolm ak üzeredirler.
K uaternerdeki buzul devrelerinde deniz seviyesi şim dikinden
çok d ah a aşağı seviyede bulunuyordu. Fakat, uzun ve d a h a sıcak ınterglasyal devrelerde ise şimdiki buzul kalıntılarından daha az buzul
vardı, bu nedenle de deniz seviyeleri buzul arası devrelerde bügünkinden d a h a yüksekteydi. Bugün G ıeenland’de görülen buz örtüsü bir
kalıntıdır ve büyüm em ektedir. Aksine, G reenland buzulu çevresinde
atmosfer d a h a sıcak olduğundan, yani çevre iklimi ile term al bir uyum 
suzluk hali bulunduğundan, durum böyle devam ettiği taktirde bu
buzul örtüsü de zam anla kaybolacaktır. H albuki, A ntarktik buzul ör
tüsü oradaki iklim ile aşağı yukarı bir denge halindedir ki, bu da b u 
zulun kalıcı olmasını sağlamıştır.
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Diğer yandan, uzun olan ve tahm inen 200.000 yıl devam etmiş
bulunan M indel-Riss buzul arası devresi şidikinden daha sıcaktı. Bu
zam an içinde büyük bir olasılıkla G reenland buzulu kaybolm ak üze
reydi. Fakat, A ntarktik buzuluna bir şey olm adığı gibi, belki de hac
m ine yeni katkılar gerçekleşmiştir.
Büyük bir ihtim alle K u atern er başlarında iklim soğum ağa baş
ladığında buzul örtüleri bulunm uyordu, sonradan oluşm ağa başla
dılar ve iklim değişmelerini takiben de büyüdüler. Bir A ntarktik bu
zul örtüsünün oluşabilmesi için tahm inen 50.000-70.000 yıl gerek
m ektedir. M uhtem eldir ki, A ntarktik^buzul takkesi D anubian glasyasyonu esnasında m evcut değildi, fakat d ah a çabuk oluşan ve iklim
değişmelerine d a h a çabuk cevap veren dağ buzulları şeklindeydiler.
Bugünkü A ntarktik buzul örtüsü, bir körfez tarafından ayrılmış olan
kıtanın iki parçasını birleştirm iştir. Şimdiki kalınlığı 3000 m etre
olan buzun bu körfezi doldurabilm esi için uzun bir zam anın geçmesi
gerekmiştir. 15 cm kalınlığında bir buzun oluşabilmesi için geçen süre
bir yıldır.
Buraya kadar verilen bilgilerin ışığı altında Pleistosen buzulları
ile eski deniz seviyeleri arasında bir bağ kurm ak m üm kündür. Bunu
da dört bölüm de inceleyebiliriz:
1.
Gerçek şudur ki, Eski K u atern er’de deniz seviyesi bugünkinden d a h a yüksekte bulunuyordu. Bu eski deniz seviyeleri yardımıyle kıyının bir rekonstrüksiyonunu yapm ak çok güçtür. Z ira, tek
tonik nedenlerle m eydana gelen değişiklikleri hesaba katm ak gerekir.
M am afih, K uaterner başları için, henüz buzullaşm a başlam adan,
önceki durum u ifade eden m uhtem el bir üst seviye sınırı belirtilebilir.
Son yıllarda jeofizik araştırm alarının çoğalması bazı problem le
rin açıklığa kavuşm asına yardım cı olmuştur. Yalnız, bazı faktörleri
daha, isostatik dengeyi ve sıcaklığın artm ası ile okyanus sularının ya
yılmasını dahesaba katm ak zorunluluğu vardır. Ancak, bunlar pek faz
la etkin olm ayan faktörlerdir. Büyük bir denge ve stabiliteye sahip
kıyılarda çalışan araştırıcılar, tektonik harekete m aruz kalm amış olan
bu K uarterner plajlarındaki m aksimum seviyeleri şu şekilde belirt
m işlerdir ki, genellikle 30-60 m arasında değişm ektedir:
A m erika Birleşik D evletleri’nin doğusunda 50 m etre (YVolsted,
1960), Balearic adalarında 2 9 -3 0 m etre (Butzer ve G uerda, 1960),
b ü tü n kıyılar için ortalam a 12-30 m (Cotton, 1963), M adagascar’da
30-35 m (Battistini, 1962). G örüldüğü gibi, en yüksek kıyı çizgisinin
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bulunduğu seviye genellikle 30-40 m etre arasında değişmektedir. Bu
değerden d a h a fazla yükseklikler tektonik yolla m eydana gelmiş ol
m alıdır. N itekim , d a h a fazla yükseklik değerlerini içeren kıyı seviye
leri m isalleri Lam onette ve D eperet tarafından Akdeniz’den veril
miştir. B uraları aktif deprem sahaları ve volkanik yörelerdir. Büyük
bir olasılıkla, ilk buz örtülerinin oluşmasıyle m eydana gelen deniz
seviyesi alçalm ası isostatik dengenin bozulm asına ve dolayısıyle yaşlı
plâtform ların hareketine sebep olm uştur. Böylece K u atern er başla
rında görülen tektonik paroksizm a gerçekleşmiş, kıyı çizgisi ise sık
sık değişmiştir.
D anubian h a tta G ünz buzullaşm alarının çok küçük ölçülü bir
deniz çekilmesine sebep olduğu ihtim al dahilindedir. D ahube-G ünz
buzul arası devresinde ise deniz seviyesi bugünküne benzer şekilde
bulunduğu sanılm aktadır. Bugünkü deniz seviyesinin altında ilk b ü 
yük çekilme M indel buzullaşm asında m eydana gelmiştir. Bu sırada
geniş alanlar kaplayan buz örtüleri A vrupa ve K uzey A m erikada
teşekkül etm iştir. G ünz glasyasyonu d a h a az soğuk bir iklim in etki
sinde ve d ah a küçük ölçülüdür.
2. K u atern er’in ortalarına ait bilgiler fazladır ve d a h a güvenilir
kaynaklara dayanm aktadır. Bu devre uzun süreli vebütünü yle sıcak
olduğundan bazende “Büyük Buzul Arası D evre” diye de isim lendiri
lir. Bu buzul arası devrede A ntarctic buzul örtüsü çok azalarak varlığını koruyabilm iştir. Sonuç olarak deniz seviyesi şimdiki seviyesinden
18-20 m etre yükselmiştir. Bu seviye Akdeniz’de T yrrhenian I devre
sine, K uzey A lm anya’d a H olstein denizine tekabül ediyordu. Holste in’in depoları Elster ( = M indel) buzulunun m orenleri ile Saale’ninkiler ( = Riss) arasında yer alm ıştır. Deniz seviyesi küçük değişmelerle
uzun süre o zam anki seviyesinde kalm ıştır. Sonra yavaş yavaş şimdiki
seviyesine çekilmiştir. Bazı yörelerde kıyı çakıllarının ve abrasyon yü
zeylerinin biribirini takip etmesi bu çekilmeyi simgeleyen örnekler ola
rak dikkati çekmiştir.
3. Riss-W ürm buzularası devre, bir öncekine göre hem d a h a kısa
sürmüş hem de d a h a serin bir iklime sahip olm uştur. M indell-Riss
buzul arası devrenin 200.000 yıl devam etmesine karşılık Riss-W ürm
buzul arası devre 50.000 yıl k ad ar sürm üştür. Bu buzul arası dönem de
de deniz seviyesi yükselmiş, fakat T yrrhenian I seviyesine ulaşam am ış
tır. A ncak, bugünkü seviyenin 6-8 m etre üzerinde kalm ıştır. Bu seviye
M .G igout tarafından O uljian olarak isim lendirilm iştir. Bazı araştırıcı
lara göre bu seviye T yrrenian I I ’ye ve K uzey denizi kıyılarındaki Ee-
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m ian ya da Ipsw chian seviyesine tekabül etm ektedir. Bu dönem esna
sında G reenland buz örtüsü hem en hem en kaybolm a durum una gel
miştir. H albuki A ntarktik buz örtüsü biraz incelmiştir. Bu sırada orta
enlem lerde sıcaklık bugünkünden daha yüksek olmadığı tahm in edil
m ektedir.
YVürm’ü n sonunda m eydana gelen F landrian transgresyonu şim
diki seviyesinin biraz üstüne, tahm inen 1.5 m etre üstündeki bir sevi
yeye ulaşm ıştır ki, D unkerquian olarak isim lendirilir. D unkerquian
seviyesi, özellikle tropikal alanlarda ve atollerde, delta ve fluviom arin
ovalarının gelişmesi bakım ından çok önem lidir.

4.
Buzul devirlerinde m eydana gelmiş olan deniz çekilm elerini
saptam ak ve bu hususta çalışmak, denizaltı jeom orfolojisi çalışm aları
nın güçlüğü nedeniyle zordur. Fakat k ıtalar üzerinde kalmış olan buz
kütleleriyle bir korrelasyon yapm ak m üm kündür.
Stabil sahalarda yapılan çalışm alar, W ürm regresyonu değerinin
80-100 m etre arasında olduğunu gösterm iştir. Çeşitli m ıntıkalarda,
belirtilen derinliklerde yapılan sondajlarda, plaj m ateryali içinde çakıl
banklarına ve deniz hayvanı kabuklarına rastlanm ıştır. K uzey deni
zinde ise, az derin yerlerde karada teşekkül etmiş turbalıklar bulun
m uştur.
W ürm glasyasyonu geniş ölçülü değildir. H em en hem en yeryüzü
nün her yerinde Riss buzul devrinin sınırları W ürm ’ünkinden çok daha
geniş alanlar kaplar ve bu nedenle de Riss buzul devrini takip eden
regresyonun değeri de d a h a büyük olm uştur. F akat, vaktiyle yeryüzündeki erozyonla oluşmuş bulunan Riss ve M indelx’e ait denizaltı
yüzeylerini biribirinden ayırd etmek güçtür.
Görülüyor ki, kıyılardaki şekillerin ve taraçaların oluşum larını
anlayabilm ek için jeolojik verilerin yanında klim atik olayların ince
lenmesine de gerek vardır. Dış ve iç kuvvetlerin biribirine etkilerinin
en bariz bir şekilde görüldüğü yerlerden başlıcası okyanus havzaları
dır. Bazen iklim değişmeleri şeklinde beliren dış kuvvet değişiklikleri,
geçmişte olduğu gibi, buzul devirlerinin doğm asına ve dolayısiyle glasio-östatisme sebep olm aktadır. Bu ise, bazen isostatik yolla dahili
güçleri de etkiler. Ancak, dış kuvvetlerin iç güçlere etkisi ikinci dere
cede bir olaydır. Yalnız, K u atern er’de bu periodu karakterize eden
klim atik değişm elerin büyüklüğü sebebiyle, dış kuvvetlerin rolü ve
etkileri de büyük olmuştur.
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