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Öz: Alüvyal alanlarda ve kıyılardaki doğal çevre değişmelerinin incelenebilmesi için en uygun yöntem olarak bu
alanlarda delgi-karotlu sondajlar yapılmakta ve alınan örneklerin incelenmesine dayanan değerlendirmeler son
35 yıl içerisinde Türkiye’de de uygulanmaktadır. Bu gibi çalışmalarda alınan sondaj örnekleri üzerinde
uygulanan analizlerden ve örnekler içinde bulunan kavkı, diatom ve polenlerden yararlanılarak ortam hakkında
değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu çalışma, kıyı-delta sedimanlarındaki mikro fosillerden ostracod ve
foraminiferlerin ortam belirlemeye yönelik değerlendirmelerde bir indikatör (gösterge) olarak kullanımının bu
gibi araştırmalara önemli katkılar yapabildiğini vurgulamak ve mikrofosil analizlerini bir yöntem olarak
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu yöntemi uygulamak için uygun kıyı ortamına sahip olduğu anlaşılan
Madra Çayı Deltası tercih edilmiştir. Delta sedimanlarından yapılan mikrofosil analizlerinin neticesinde denizel
sedimanlar; erken transgresyon dönemi, orta denizel dönem ve geç denizel-azmak dönemi olarak üçe ayrılmıştır.
Ayrıca, bu dönemlerle ilişkili eski kıyı çizgileri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Madra Çayı Deltası, Paleocoğrafya, Mikropaleontoloji, Foraminifer, Ostracod.
Abstract: The carrot-coring is done as most suitable method to investigate environmental changes in the alluvial
and coastal areas and interpretations on these samples have been applied for last 35 years in Turkey. In these
kinds of studies, interpretations on the environment can be done by benefitting from analysis on core samples
and shells, diatoms, pollens. This study was attempted to emphasize the usage of microfossils within the coastdelta sediments such as foraminifer and ostracods as environment designation indicator at the interpretations on
determining the environment and to evaluate the microfossil analysis as a method. Madra River Delta was
prefered as appropriate area to apply this method. Marine sediments separated into three phase as; early
transgression, middle marine, late marine-ditch by using result of microfossil analysis from the delta sediments.
Also, old coast lines related to these phases was determined.
Keywords: Madra River Delta, Paleogeography, Micropaleonthology, Foraminifera, Ostracoda.

1. GiriĢ
Alüvyal alanlar ve kıyılar taşınan alüvyal-kolüvyal malzemenin biriktiği, bir yandan da bu
birikme evrelerine ait tabakalar içinde organik ve inorganik birçok unsurun iyi korunabildiği alanlar
olarak dikkati çekmektedir. Dolayısıyla sedimanın fiziksel, kimyasal özellikleri ve içinde bulunan
fosiller, birikmenin meydana geldiği zamanın doğal çevre koşullarını ve bu dönemi yansıtan verileri
adeta kaydetmektedir. Daha çok ince kumlu çamur içinde iyi korunmuş polenler, mikro fosiller ve
kavkılar, dönemin ortamını yansıtan bilgileri günümüze taşıyabilmektedir. Alüvyal alanlarda ve
kıyılarda meydana gelen doğal çevre değişmelerinin incelenebilmesi için en uygun yöntem olarak bu
alanlarda delgi-karotlu sondajlar yapılmaktadır. Bu sondajların incelenmesine dayanan
değerlendirmelerin son 35 yıl içerisinde Türkiye‟de de uygulandığı görülmektedir. Paleocoğrafya
alanında yapılan bu çalışmaların özellikle Ege ve güneybatı kıyılarımız ile delta alanlarında
yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Çalışmalarda alınan sondaj örnekleri üzerinde tane boyu analizleri,
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pH, kalsiyum, hidrometre analizi yapılmakta ve örnekler içinde bulunan kavkılardan ortam hakkında
değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bunun yanında son yılarda mikro fosillerin ele alınması ve ortam
belirleme çalışmalarında bir indikatör (gösterge) olarak kullanımları dünyanın farklı yerlerinde yapılan
bir çok çalışmada ele alınmaktadır.
Bu çalışma, kıyı ve delta sedimanlarındaki mikrofosillerden ostracod ve foraminiferlerin,
ortam belirlemeye yönelik değerlendirmelerde bir indikatör (gösterge) olarak kullanımının bu gibi
araştırmalara önemli katkılar yapabildiğini vurgulamak ve mikrofosil analizlerini bir yöntem olarak
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu yöntemi uygulamak için uygun kıyı ortamına sahip olduğu
düşünülerek Madra Çayı Deltası tercih edilmiştir. Deltada yapılan çalışmanın temel yöntemi delta
ovasında yapılan sondajlardır. Mikrofosil analizleri bu sondajlardan alınan örneklere dayanmaktadır.
Madra Çayı Deltası, Kuzeybatı Anadolu kıyılarında, Edremit ve Çandarlı depresyonları
arasında KB-GD doğrultusunda uzanan bir çukurluğun doğu kenarındadır. Delta, Madra Dağı‟ndan
kaynaklanan akarsuyun taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur. Madra Çayı‟nın getirdiği alüvyonların
niteliği ve miktarı çevrenin jeolojik yapısı, litolojisi, bitki örtüsü ve en önemlisi suyun kaynağı olan
iklimle ilişkilidir. Pleistosen sonuyla birlikte iklimde meydana gelen değişimlere bağlı olarak deniz
seviyesinin yükselmesi (Holosen transgresyonu) Madra Çayı Deltası benzeri kıyı bölgelerinde önemli
değişimlere yol açmış ve kıyı çizgisi yeniden şekillenmiştir. Nihayetinde İklim ve doğal çevre
değişmeleri, arkeolojik açıdan, buraları kullanan insanların medeniyetleri üzerinde de etkili olmuştur.
Deltalar bu özellikleriyle arkeologların yoğun ilgi gösterdiği araştırma alanları olmaktadır. Böylece
delta kıyıları ve yakın çevreleri coğrafyacılar ve arkeologların multidisipliner projelerle bir arada
çalıştığı alanlar olarak dikkati çekmektedir. Madra Çayı Deltası çalışmaları da bu karakterdedir.
2. YapılmıĢ ÇalıĢmalar
Madra Çayı Deltası‟nda sondaja dayalı yapılan ilk paleocoğrafi değerlendirmeler Erol (1975)
tarafından yapılmıştır. Çalışma, Ankara Üniversitesi Sahil Sitesi için yapılan su sondajının malzeme
özelliklerinin yerinde incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. 37 metre derinliğe ulaşan sondaj
çalışmasından alınan örnekler üzerinde ilk mikrofosil analizi ise Gökçen (1976) tarafından yapılarak
yayınlanmıştır. Çalışmada tek bir sondajın üç farklı seviyesine ait önemli mikropaleontolojik bulgulara
rastlanmış ve denizel mikro fosiller listelenmiştir. Yıllar sonra, daha yakın bir tarih olan 1991 yılında,
deltanın orta bölümünde yer alan Yeniyeldeğirmeni Tepe yakınında Ölgen tarafından yapılan sondaj
arkeolojik önemi olan bir tepenin hemen yanında yapılan ilk sondaj çalışması olması nedeniyle
önemlidir. Madra Çayı Deltası‟nda Oxford Üniversitesi tarafından 1995-1998 yılları arasında
sürdürülen Madra Çayı Deltası Arkeoloji projesi kapsamında, Ege Üniversitesi ile işbirliği sonucunda
yapılan sondajlar delta üzerinde düzenli ve sistematik bir çalışma sürecini doğurmuştur. Bir arkeoloji
projesi olarak devam eden çalışmalar kapsamında interdisipliner bir araştırma olarak deltanın Holosen
paleocoğrafyası ele alınmıştır. Kriycos Lambrianides ve Nigel Spencer‟ın yürütücülüğünde devam
eden projeye Ege Üniversitesi‟nden Prof. Dr. İlhan Kayan, Prof. Dr. Ertuğ Öner, Araştırma Görevlileri
Serdar Vardar ve Beycan Hocaoğlu katılarak sondaj çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1995-1996
yıllarındaki sondajlar bir özel sondaj şirketine yaptırılmıştır. Bu sondaj örnekleri Madra Çayı Deltası
ve Çevresinin Jeomorfolojisi başlıklı bir yüksek lisans tezi (Vardar 1999) kapsamında
değerlendirilmiştir. Delta alanında bulunan Yeniyeldeğirmeni Höyüğü ve çevresinde kuvaterner
stratigrafisi ve alüvyal jeomorfoloji üzerine ilk çalışma Kayan (2003) tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmada deltanın gelişimi genel olarak ele alınırken höyük ve çevresinin jeoarkeolojik ayrıntılı
değerlendirmesi yapılmıştır. 2007 yılında yayınlanan Madra Çayı Deltası monografyasında delta ve
çevresinin jeomorfolojisi iki bölümde (Kayan ve Vardar 2007) ve Yeniyeldeğirmeni höyük
çevresindeki doğal çevre değişmeleri bir bölümde ele alınmıştır (Kayan ve Öner 2007). Deltadaki
sondaj çalışmaları bu yayında bütünüyle değerlendirilmiştir.
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ġekil 1. Madra Çayı Deltası‟nın (Altınova) Holosen kıyı değişmeleri

3. Materyal ve Yöntem
1995 yılında Oxford üniversitesi arkeoloji enstitüsü‟nün sürdürdüğü Madra Çayı Deltası
arkeoloji projesi kapsamında ekibimiz tarafından delta dolgularında sondajlar yapılmıştır. Bu
sondajlardan alınan sedimanlar çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Bu materyal karotlu
sondaj yöntemi ile elde edilmiştir. 1995 – 1997 yılları arasında ve 1997 sonrası yapılan 22 sondajın
sediman örnekleri Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Sedimantoloji laboratuarında
incelenmiştir. Laboratuar çalışmalarında örnekler üzerinde tane boyu, hidrometre ve kalsimetre
analizleri yapılmış, ayrıca mikroskobik değerlendirmeler sırasında denizel sedimanların içindeki
mikrofosiller incelenerek temsil ettikleri ortamlar belirlenmiştir.
Önce 1997-1998‟de ve sonrasında 2002-2009 yılları arasında, Prof. Dr. Nuran Gökçen‟in de
destekleri ve yönlendirmesi ile özellikle ostracod ve foraminiferlere dayanarak denizel sedimanlar
kendi içinde farklı birimlere ayrılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma için daha önce 1995-1997 yıllarında
yapılmış sondajların denizel ortamı ve geçiş ortamını temsil eden sediman örnekleri seçilmiştir.
Mikrofosil bulunan ve bulunmayan uygun derinliklerden alınan sediman örneklerinden yapılan C14
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tarihlemeleriyle bu birimlerin kronostratigrafik değerlendirilmesi yapılabilmiştir. Böylelikle, Madra
Çayı Deltası‟nın Holosen‟deki alüvyal gelişimindeki dönemler ve bunların içinde denizel sürece ait
sedimanlar mümkün olduğunca detaylı incelenebilmiştir.

ġekil 2. Madra Çayı Deltası‟nın (Altınova) GB-KD doğrultulu kesiti ve alüvyon katmanları

Çalışmada, mikro paleontoloji konusunda paleontolog ve jeologlar tarafından yapılan
araştırmalardan farklı olarak, kıyı paleocoğrafyası değerlendirmelerinde mikro fosillerin bir gösterge
olarak ele alınmasının bu gibi araştırmalara önemli katkılar yaptığı vurgulamaktadır. Fauna listeleri
yapmak ve bunları değerlendirmek yerine, foraminifer ve ostracodların ortam belirleme çalışmalarında
kullanılabilecek uygun örnekleri ele alınmaktadır. İyi gösterge olan örnekler değişen coğrafi çevrenin
bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Bunların yoğun veya az bulunması, bir arada bulunan türlerin
sayısal değişkenliği kıyı alanlarında geçiş ortamlarının değerlendirilmesinde önemlidir. Çalışmada,
bir coğrafyacı olarak sedimanın fiziksel özellikleri ve fosillerin dağılışı ile zaman içindeki değişmeleri,
coğrafi ortamdaki gelişimi ortaya koymak amacıyla ele alınmıştır. Mikro paleontoloji çalışmaları
titizlik, dikkat ve yoğun bir çalışma süreci gerektirmekte olup, çok sayıda örnek olması durumunda
daha doğru yorumlar yapabilmektedir.
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4. Sondaj verilerinin ve mikro fosillerin değerlendirilmesi
Tarih öncesi çağlardan beri önemli yerleşme yerleri olan deltalar, jeomorfolojik değişmelerin
nispeten hızlı geliştiği yerlerdir. Bu değişmeler yerleşme tarihi ve kültür şekillenmesini doğrudan
ilgilendirdiği için böyle yerlerde yapılan arkeolojik araştırmalarda doğal çevre özellikleri ve
değişmeleri üzerinde önemle durulmaktadır. Örneğin, Madra Çayı Deltası‟nda kıyı çizgisi
günümüzden 7000–6000 yıl kadar önce bugünkünden 3 km kadar içerilere, Yeniyeldeğirmeni
tepesinin doğusuna kadar sokulmuş ve geçen süre içinde deltanın iç kesimlerinde kalınlığı 10.‟ye
ulaşan dolgular farklı ortamları temsil eden katmanlara sahiptir. Bu katmanlar Holosen
sedimantasyonun temel birimleridir.
Madra Çayı Deltası‟nda yapılan sedimantolojik analizler ve fosiller üzerine incelemeler,
alüvyal dolgu içinde farklı ortamları temsil eden temel birimlerin ayrılmasına imkân vermiştir. Bunun
yanında son mikrofosillere dayanarak yapılan analizlerin tamamlanmasıyla elde edilen bilgilerin
ışığında denizel sedimanlar; erken transgresyon dönemi, orta denizel dönem ve geç denizel-azmak
dönemi olarak üçe ayrılmıştır. Bu denizel birimlerin temsil ettiği ortamları detaylı incelemek amacıyla
yapılan mikrofosil analizlerinde, yaşama ortamını daha iyi temsil ettikleri için bentik foraminiferler ve
ostracodlar incelenmiş ve böylece denizel birim içinde daha detaylı değerlendirmeler yapılabilmiştir.
Bilindiği gibi bentik canlılar ortam ile ilgili daha güvenilir bilgiler vermektedir. Bu değerlendirmeleri
ele almak için önce Madra Çayı Deltası‟nın Holosen birimlerini kısaca özetleyip ana birimleri
özetlemek gerekli olmaktadır. Daha önce deltada yapılan çalışmalarda bu birimler büyük ölçüde
belirlenmiştir. Belirlenen birimler; Erken Holosen (15.000 - 7000 yıl önce) transgresyon dönemi, Orta
Holosen (7000–3000) denizel sedimantasyon dönemi, Geç Holosen (son 3000 yıl) delta-taşkın
ovası‟dır (Vardar 1999, Kayan 2003, Kayan ve Vardar 2007) (Şekil 1). Öncelikle bunları kısaca ele
alıyoruz.
4.1. Erken Holosen
Ege kıyılarında Würm‟de glasyo-östatik olarak alçalan ve çekilen denizin 15.000 yıl kadar
önce hızla yükselmeye başladığı ve yaklaşık 9000 yıl içinde, yani günümüzden 6000 yıl kadar önce bu
günkü seviyesine ulaştığı bilinmektedir (Kayan 1991). Deltada yapılan sondajların tümünde 20–25 m.
derinlikte girilen bloklu ve killi-siltli birim “Holosen öncesi temeli” temsil etmektedir (Şekil 1). Bu
temel birimin üzerinde yer alan yaklaşık 2–4 m. kalınlığındaki kaba kumlu sert çamur, deniz
seviyesinin daha düşük ve denizin daha açıkta olduğu bir dönemde karasal bir ortamda birikmiştir.
Bu çamurların hemen üzerine (16–17 m.ler) grimsi renkli killi kohesif bir çamur gelmektedir.
Yapılan çalışmalarda üstteki grimsi çamurun denizel olduğu bilinmektedir. Bu durumda Pre-Holosen
temel üzerine gelen bu dolguyu “transgresyon öncesi flüvyal yüzey örtüsü” olarak değerlendirmek
mümkündür (Şekil 1). Daha içerideki Altınova-07 (AO–07) nolu sondajda ise gri renkli bu çamurlara
rastlanmamakta ve aynı seviyede bu çamurların karşılığı olarak kıyı bataklığı sedimanlarının devam
ettiği görülmektedir (Vardar 1999) (Şekil 1).
Bu durumda Erken Holosen‟de deniz seviyesinin hızla yükseldiği ve denizin delta alanında
bugünkü 10 m. izohipsinin hemen doğusuna kadar sokulduğu anlaşılmaktadır. Denizin içeriye en çok
sokulduğu bu kıyının gerisinde ise taban suyunun yükselmesine bağlı karasal-kıyı bataklıklarıyla kaplı
bir alan bulunduğu anlaşılmaktadır. Altınova-04 (AO–04) nolu sondajın 10,2–10,6 metrelerindeki
denizel çamurdan yapılan C14 tarihlemesi G.Ö. 7000 yılını vermektedir (Vardar1999) (Şekil 2, 3).
AO–07 nolu sondajda aynı birimi karşılayan katmanın karasal dolgu olması, kıyının bu dönemde bu
iki nokta arasında ancak 07 nolu sondaja daha yakın olduğunu göstermektedir (Şekil 1). Aynı
kotlardaki denizel tabakaya ait bu tarihe dayanarak denizin iç kesimlere en çok sokulduğu en eski
kıyıyı günümüzden 7000 yıl önceye tarihlemek mümkündür (Şekil 1).
AO–04 sondajında, denizel birimin ve bugünkü deniz seviyesinin hemen üzerine gelen karasal
dolgudan yapılan tarihlemenin günümüzden 5000 yıl önceyi vermektedir. Bu durumda Madra Çayı
Deltası‟nda 7000 yıl önce deniz seviyesideki yükselmenin durduğu ve denizin alüvyonlarla dolmaya
başlamasıyla regresif bir dönemin başladığı anlaşılmaktadır. Sonuçta, klimatik-östatik deniz seviye

267

yükselmesinin sona erdiği 7000–6000 yıl kadar önceki bu dönem, Madra Çayı Deltası kıyısında
önemli ve hızlı morfo-dinamik değişmenin meydana geldiği “Erken Holosen” olarak kabul edilebilir.
4.2. Orta Holosen (denizel sedimantasyon)
Madra Çayı Deltası‟nda, 6000 yıl kadar önce deniz bugünkü seviyesine ulaşmış ve sonra
yükselmesi durmuştur. Bundan sonraki şekillenme yeni deniz seviyesine ve bu seviye ile uyumlu
birikmeye bağlı olarak gelişmiştir. Denizin hızla yükselerek bugünkü kıyıdan 2–3 km. içeriye
sokulmasından sonra Madra Çayı ve delta kuzeyinde Karakoç Deresi‟nin getirdiği alüvyonlar oluşan
sığ denizde birikmeye başlamıştır (Vardar 1999, Kayan ve Vardar 2007). Böylece, Madra Çay
Deltası‟nın gelişiminde Orta Holosen‟e isabet eden bu dönem denizel sedimantasyonla karakterize
edilmektedir. Bu dönem çalışmanın amacını oluşturan mikro fosil analizleri ile son bölümde ayrıntılı
değerlendirilecektir.
4.3. Geç Holosen
Deltadaki sondajlarda denizel çamurların üzerine tüm sondajlarda kaba kumlu gevşek
sedimanlar gelmektedir. AO–04 ve 08 nolu sondajlarda 9–10 metreler arasında bulunan kaba köşeli
kumlardan oluşan sedimanlar kıyı kumu niteliğindedir. İçerdiği cardium ve gastrapod kavkılarıyla
tipik bir kıyıyı temsil eden bu sedimanlar ovanın genelindeki tüm sondajlarda az çok benzer nitelikte
olup, denizin dolması sonucunda denize doğru ilerleyen kıyıya ve deltaya ait “deltaik” sedimanlardır.
Madra Çayı‟nın taşıdığı alüvyonlar denizin giderek dolmasıyla artık kara ortamında birikmeye
başlamıştır. AO–04 sondajında kumların üzerine gelen karasal çamurlardan yapılan tarihleme
günümüzden 5000 yıl öncesini vermektedir. Buna göre alttaki 7000 yıla tarihlenen maksimum
transgresyondan sonra kıyı dolmaya ve delta gelişmeye başlamış bunun sonucunda günümüzden 6000
yıl önce bugünkü Yeniyeldeğirmeni Höyüğü‟nün doğu kenarı karalaşmıştır. Ancak höyük alanı halen
deniz ve kıyı bataklıklarıyla kaplıdır (Kayan ve Öner 2007). Kıyının hemen gerisinde taban suyunun
yüksek olması ve 9–10 metrelerdeki kaba kumların üzerine daha ince karasal çamurların gelmesi
kıyıda yer yer karasal ıslak ortamların ve bataklıkların bulunduğunu göstermektedir. Yapılan
analizlerde bu sedimanların içinde denize ait herhangi bir fosil türüne rastlanmamıştır. Buna göre kaba
deltaik sedimanlarla dolan denizin kıyısı 6000 yıl önce AO–04 ve 03 nolu sondajının ise hemen
batısından geçtiği anlaşılmaktadır (Şekil 1). 5000 ve 3000 kıyıları ise AO–05, AO–6 ve 1975
sondajlarına ait sedimanlara ait çamurlara dayanarak, gelişen delta-taşkın ovası önünde ilerleyen kıyı
gelişiminin dikkate alınmasıyla belirlenmiştir (Şekil 1).

4.4. Orta Holosen denizel ortamının ayrıntılı değerlendirilmesinde foraminifer ve
ostracodların ortam belirleme indikatörü (göstergesi) olarak kullanımı
Madra Çayı Deltası‟nda, 6000 yıl kadar önce deniz bugünkü seviyesine ulaşmış ve sonra
yükselmesi durmuştur. Bundan sonraki şekillenme yeni deniz seviyesine ve bu seviye ile uyumlu
birikmeye bağlı olarak gelişmiştir. Denizin hızla yükselerek bugünkü kıyıdan 2-3 km. içeriye
sokulmasından sonra Madra Çayı ve delta kuzeyinde Karakoç Deresi‟nin getirdiği alüvyonlar oluşan
sığ denizde birikmeye başlamıştır. Böylece, Madra Çayı Deltası‟nın gelişiminde Orta Holosen‟e isabet
eden bu dönem denizel sedimantasyonla karakterize edilmektedir (Vardar 1999) (Şekil 1, 2). Deltada
yapılan sondajların hemen tümünde yaklaşık 10-17 metreler arasında sığ denizde biriken ince ve çok
ince kumlardan oluşan gri renkli çamurlara girilmektedir. AO-04 nolu sondaj kıyının karaya en çok
sokulduğu çizginin hemen batısında yer almaktadır. Bu sondajın 10.2-10.6 metresinden yapılan C14
tarihlemesi günümüzden önce 7000 yılını vermektedir (Vardar 1999). Buna göre Erken Holosen‟in
ardından artık sığ bir deniz ortamında ince kumlu çamurlardan oluşan sedimanlar birikerek bu denizi
doldurmaya ve kıyı çizgisi batıya ilerlemeye başlamıştır.

268

ġekil 3. Madra Çayı Deltası (Altınova) sondajlarından elde edilen foraminifer ve ostracodlardan seçilenler ve yansıttıkları
ortamlar (gösterge özelliğindeki fertler belirlenmiştir).
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Sondaj örneklerinin fiziksel özelliklerinin ve içerdiği “mikro fosillerin” değerlendirilmesiyle,
bu gelişmeyi gösteren denizel sedimanların, üç farklı birimden oluştuğu tespit edilebilmektedir. Bu
nedenle Madra Çayı Deltası„nın evriminde, denizel sedimantasyonla temsil edilen Orta Holosen,
kabaca üç dönemde ele alınmaktadır (Şekil 3).
Mikro fosillerin her biri farklı ortamlarda yaşayabilmektedirler. Bu nedenle bazen her bir
mikrofosil farklı bir ortamı yansıtabilmektedir. Ancak bazı ortamlar, örneğin kıyı bölgelerindeki
lagün, azmak ya da bataklıklar nispeten daha derin denize ait türlerin de sığ bölümlere sokulabildiği
ortamlardır. Böylece bu ortamlarda tatlı su, acısu (Brackish) ve tuzlu suda yaşayan türlerin veya
karaya ait fosillerin bulunması, karmaşık bir fauna ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi ortamların
yorumlanmasında ise yaşadığı doğal şartları yansıtması açısından iyi birer gösterge olma özelliğine
sahip olduğu belirlenen fosiller kullanılmaktadır. Ayrıca bir ortamdaki karmaşık türler içinde baskın
olanların belirlenmesiyle değişen ortamlarla ilgili güvenilebilecek yorumlar yapılabilmektedir (Şekil
4). Bu çalışmada, böyle bir yaklaşımla, denizel sedimanlardaki mikro fosillerin analizleriyle, Madra
Çayı Deltası‟nın gelişimi sırasında değişen ortamlar tanımlanıp, yorumlanabilmiştir. Çalışma
sonucunda analizlerin hassas bir şekilde yapılmak koşulu ile, bu gibi araştırmalara önemli katkılar
yapabildiği anlaşılmıştır.

ġekil 4. Madra Çayı Deltası (Altınova) AO–04 sondajının denizel sedimanlarından alınan Foraminifer ve Ostracodların
dağılışı.

4.4.1. Erken deniz-transgresyon dönemi
Orta Holosen denizel sedimantasyonunun birincisi safhası, Holosen transgresyonu sırasında
denizin hızla ilerlediği ve karasal sedimanları kapladığı dönemdir. Denizin ilerlemesiyle transgresyon
öncesi flüvyal yüzey örtüsü‟nün üzerine gelen sedimanlar gri renkli, ince kumlu sert çamurlardır.
Madra Çayı Deltası‟ndaki hemen tüm sondajlarda bu çamurlar, fiziksel özellikleriyle üzerine geldiği
karasal sedimanlardan rahatlıkla ayrılabilmektedir. Ayrıca içerdiği denizel bitkilerin organik artıkları
ve mollukslara ait (çoğunlukla cardium) kavkı kırıntıları bu sedimanın, denizel olduğunu
göstermektedir. Ancak, bu denizin ne gibi özelliklere sahip olduğu konusundaki yorumları güçlendiren

270

en önemli gösterge örnekler içinde bulunan mikro fosillerdir. Madra çayı deltasındaki sondajlarımızın
tümünde denizel olduğunu belirlediğimiz bu çamurların en alt katmanlarında (14–17 metrede)
Carinochythereis antiquata (BAIRD) türü ostracodlar (12 örnek) bulunmaktadır (Gökçen 1976) (Şekil
3, 4). Bu tür ostracodlar sirkolitoral zonu temsil etmektedir ve ancak bir transgresyon sırasında yatay
yönde karaya yakın kesimlere taşınabilirler. Bu türle birilikte Triloculina trigonula (LAMARCK) ve
açık deniz ostracodu olan Cytherella fischeri TERQUEM‟in aynı ortamdaki varlığı (Şekil 4),
transgresyona bağlı olarak denizin derinleştiği bir ortamı düşündürmektedir (Şekil 3).
Buna göre bu mikrofosiller alttaki karasal sedimanların üzerine gelen çamurların transgresyon
sırasında biriktiğini doğrulamaktadır (Erol 1975). AO–04 ve 02 nolu sondajlarda net bir şekilde
ayrılan bu türlere daha içeride kalan AO–07 sondajında rastlanmamaktadır. Gerçekte bu sondajda
denizel sedimanlara rastlanmamış ve karasal bataklık sediman katmanı kesilerek, temeldeki karasal
birimlere geçilmiştir. Bu durumda transgresyon sırasında denizin en çok AO–04, AO–08 ve AO–03
nolu sondajların doğusuna kadar sokulduğu anlaşılmaktadır. AO–04 sondajında denizel katmanın üst
seviyelerinden (10,2–10,6 m.) G.Ö. 7000 yılına tarihlenen sedimanlarla aynı seviyelerdeki çamurlar
AO–07 nolu sondajda bulunmadığına göre transgresyonun karaya maksimum sokulduğu döneme ait
kıyıyı günümüzden 7000 yıl önceye tarihlemek mümkündür (Kayan ve Vardar 2007) (Şekil 1, 2).
4.4.2. Orta denizel dönem
Denizel sedimanlar içindeki ikinci birim ise sedimanların orta katmanlarında mikro ve makro
fosil türlerinin arttığı, daha az kumlu ancak daha killi kohesif çamurlardır. Bu çamurlarda daha çok sığ
denizlere ait türler yer almaktadır. AO--04 ve 02 nolu sondajlarda 11–14 metrelerde Cyprideis torosa
(JONES) türünün çok sayıda olmasının yanında Elphidium ve Ammonia‟nın varlığı (en düşük
seviyede mezohalin) sığ bir denizel ortamı yansıtmaktadır (Şekil 4). Bunlarla birlikte Loxoconcha
rhomboidea (FISCHER) ve Hyalina balthica (SCHROETER)‟ların çok sayıda bulunması, denizin
dolarak sığlaştığını göstermektedir (Gökçen 1976) (Şekil 3, 4). Bu dönemde artık daha derin olan
deniz, önceleri hızla karaya sokulurken, transgresyonun bitmesiyle birlikte dolmaya başlamıştır
(Vardar 1999). Ancak bu kez kıyının daha içeride olması nedeniyle daha çok killi-siltli sedimanlar
açıklara ulaşmış ve denizde birikmiştir (Şekil 1, 2). Bu nedenle denizel birimin orta katmanları daha
ince unsurlardan oluşmaktadır. Delta kıyılarında denizin ilerlemesi durduğu için, Madra Çayı‟nın
getirdiği alüvyonlarla dolmasıyla bu kez batıya doğru regresif (sedimantasyona bağlı) bir hareket
başlamıştır.
4.4.3. Geç denizel, lagün-azmak-deltaik dönemi
Madra Dayı Deltası‟nda AO–05 sondajı dışındaki hemen tüm sondajlarda denizel çamurların
en üst katmanı alttaki denizel çamurlardan daha koyu renkli ve killidir. Kum yok denecek kadar azdır.
Ayrıca daha fazla bitkisel artık ve hatta bitkilere ait odunsu parçalar içermektedir. Örneğin AO–04
nolu sondajın 10–11 metreleri oldukça bol bitkisel artık içermekte ve tabir yerindeyse, iç malzemesi
çok gelmiş bir börek görünümündedir. Az ince ve orta kum katkı bulunan sedimanlarda, içerdiği bol
organik madde nedeniyle organik kil miktarı artmaktadır. Bu nedenle sedimanlar siyahımsı-gri
renktedir. Fiziksel özellikleriyle giderek dolan bir kıyıda veya bir azmak ağzı ya da lagün içinde
biriken sedimanları temsil eden denizel çamurların en üst katmanı çeşitli mollukslar ve mikrofosiller
içermektedir. Cerastoderma Edule, Lammellibranche, Ceritium gibi türlerin yanında birçok gastrapod
içeren çamurlar, ayrıca karasal bir takım gastrapodlar ve kavkılar da içerdiği için, ortamın sığ ve
karanın su ortamına çok yakın olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ortam hakkında daha güvenilir
göstergeler ve bu yorumu destekleyen veriler, böyle bir ortamda yine mikrofosiller olmuştur. Örneğin,
örneklerde rastlanan Leptocythere sp. türü kıyıya yakın lagüner bir ortamı temsil etmektedir. Discorbis
globularis (D‟ORBIGNY), Ammonia beccarii (LINNÉ), Cibicides cf. refulgens MONTFORT, çok
sayıda Elphidium sp. (Şekil 3, 4) sığ bracish (acımsı) sularda yaşayan türlerdir (Vardar 1999).
Özellikle bu örneklerden “Cibicides ve Ammonia” ların birlikte bulunması su derinliğinin ve
sıcaklığının sık değiştiğini göstermektedir (Gökçen 1976). Buna göre su seviyesinin sık değiştiği
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denizden bir kordonla ayrılan, dönem dönem denize bağlanan bir azmak gölünün var olduğunu
söylemek mümkündür. Nitekim az sayıdaki Cyprideis torosa (JONES) zaman zaman bu bağlantının
var olduğunu işaret etmektedir (Şekil 4). Bunların lagün olduğunu söyleyebilmek için daha tuzlu
ortamı yansıtan türlerin ortaya çıkması beklenmektedir. Daha önce yukarıda belirtildiği gibi bu türlerle
birlikte bulunan karasal gastrapodların ve kırıklarının oldukça çok sayıda olması, Ceritium ve
Globigerina‟ların sayılarındaki artmanın yanında Cardium‟larda çeşitlenme denizel birimin en üst
katmanın azmak-kıyı bataklığı olduğu yorumunu güçlendirmektedir.
Madra Çayı Deltası‟nda deniz, günümüzden 7000 yıl önce, günümüzdeki kıyıdan 2.5-3 km
içeriye bugünkü Yeniyeldeğirmeni Höyüğünün doğusuna kadar sokulmuştur. Bu denize ait sedimanlar
mikrofosil analizinin yardımıyla üç ana birime ayrılabilmektedir. Bunlardan ilki, denizin
transgresyonla karaya sokluduğu, bir yandan da derinleştiği ve kıyının karaya en çok sokulduğu erken
deniz-transgresyon dönemi; ikincisi, denizin dolmaya başladığı ve sığlaştığı orta denizel dönem ve
üçüncüsü denizin dolarak karalaşmaya başladığı ve artık lagün-kıyı bataklığı özelliği taşıdığı geç
denizel-azmak-deltaik dönemdir. Mikro fosillerin yoğunluğuna ve dağılış özelliklerine göre eskiden
yeniye doğru; transgresyon ve derinleşen su ortamı erken denizel evrede; sığ denizel, sığ deniz-lagün
geçiş ortamları orta denizel evrede; lagüner, lagün-deltaik ve azmak-kıyı dönemleri ise geç denizel
evre içinde ayrılabilen alt birimlerdir (Şekil 3).
5. Sonuç
Madra Çayı Deltası Holosen çevre değişmeleri için bugüne kadar yapılan çalışmalar ile üç ana
dönem ayrılmıştır. Bunlar; Erken Holosen (15.000 - 7000 yıl önce) transgresyon dönemi, Orta
Holosen (7000-3000) denizel sedimantasyon dönemi, Geç Holosen (son 3000 yıl) delta-taşkın ovası
gelişimidir. Bunun yanında son yıllarda, mikro fosil analizlerinin yardımıyla denizel sedimanlar;
erken transgresyon dönemi, orta denizel dönem ve geç denizel-azmak dönemi olarak üçe ayrılmıştır
(Şekil 2). Detaylı foraminifer ve ostracod analizleri ile bunlar da kendi içinde ayrılabilmiştir. Ayrıca,
bu dönemlerle ilişkili olarak günümüzden 7000, 6000, 5000 ve 3000 yıl öncesine ait dört eski kıyı
çizgisi belirlenmiştir (Şekil 1). Bu çalışmanın sonuçları Holosen paleocoğrafyası çalışmalarında
ostracodların daha yaygın olarak, foraminiferlerin ise denizel ortamlar için iyi bir ortam (indikatörü)
göstergesi olduğunu göstermektedir. Fiziksel analizlerle yeterince emin olunamayan noktalarda bu
tanıtman fosillerin kullanımı önemli bilgiler verebilmektedir. Mikro fosiller çoğu zaman fiziksel
yorumları desteklemekte ancak denizel ortamdaki ayrıntının aydınlatılması için doğrudan ortam
belirleyebilmektedir. Bazı durumlarda ise fiziksel yorumlara aksi sonuçlar verebilmektedir. Bu
bilgilerin yanında arkeolojik bir sonuç olarak, deltadaki ilk yerleşimin G.Ö. 5000 kıyısında, bulunan
Yeniyeldeğirmeni höyükte (Erken Bronz) başladığı da yapılan çalışmanın sonuçları ile pekiştirilmiştir.
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