
ÇANAKKALE YÖRESİNDE KUVATERNER K I Y I OYNAMALARI 

Oğuz E R O L 

Özet 

Miyosen-Pliyosen süresince Paratetis'e bağlı denizel (acısu) ve 
karasal çökellerin içinde b i r ik t iğ i bir totullanma oluğu halindeki, Ça
nakkale Yöresinin Kuvaterner içindeki gelişimi dört evrede özetlene
bi l i r : (1) Enalt Pleyistoende yöre Paratetis sistemine bağlı bir acısu 
denizi uzantısı ile kaplıdır. Boğazın kuzey ucunda Gelibolu'daki Çavda 
depoları ve Çardak yakınındaki bazı depolar bu evreye ai t t i r . (2) Yöre
de A l t Pleyistosene ait denizel depolar saptanamamıştır. Bu evrede 
Marmara'ya yönelik bir vadinin 100 ve 80 metrelik akarsu sekileri 
ve. onların depoları oluşmuştur. (3) Orta-Üst Pleyistosende Akdeniz 
yöreye erişmiş, buzularası çağlarda boğazı kaplamış, buzul çağların
da bu bağlantı kopmuştur. 60 m., 35 m. Tireniyen, 15 m. Esas ve 8 
m. Geç Monastriyen denizel sekileri ve depolan bu evrenin eseridir. (4) 
Son W ü r m regresyonundan itibaren başlayan Versiliyen transgresyonu 
boğazı yeniden kaplamıştır. Trova ve Geyikli çevresinde alüvyonlarda 
yapılan sondajlar bu transgresyonun gelişimi hakkında ilginç yeni bilgiler 
sağlamıştır. 

Giriş 

Çanakkale Boğazı yöresi yaklaşık Miyosen başlarından beri Tetis 
ve Paratetis arasında bir geçiş alanıdır. Bu i k i büyük havza arasındaki 
bağlantı Ege, Çanakkale ve İstanbul Boğazları alanındaki bir kara 
eşiğinde meydana gelen dikey tektonik hareketlerle belirlenmiştir. 
Genel olarak gözönüne alınırsa, Çanakkale Boğazı Yöresi Neojen boyun
ca Paratetise bağlıydı; çünkü Tetis ve Paratetis havzalarını ayıran 
karasal eşik güney Ege'de bulunuyordu. Bu genel durumun sonucu 
olarak Miyosen-Alt Pliyosende, genellikle Sarmasiyen olarak adlandı
rılmış olan, ka im akarsu-göl-deniz (acısu) çökelleri yörede birikmiştir. 
{Erentöz L. 1956, Ero l 1969, Taner 1978). Miyosen sonlarında bu for-



180 OĞUZ EROL 

masyonun hafifçe kıvrılması ve kırılmasından sonra yörede karasal 
dönem başlamıştır. Böylece çevredeki yüksek yerler aşınmış ve Geli
bolu Yarımadası'ndaki Anafartalar'da görüldüğü gibi, çukur yerlerde 
kalın akarsu-göl çökelleri bir ikmiştir . Marmara bölgesinde Pliyosenin 
sonlarına doğru peneplen benzeri düz bir aşınım-dolgu yüzeyinin şe
killendiği genellikle kabul edilir (Bilgin 1969, Ardel 1957, Yalçınlar 
1969, Erol 1969). 

Kuvaterner Kıyı Oynamaları 

Çanakkale Yöresinin Kuvaterner içindeki gelişimi şöyle belirlene
bi l i r : 

(1). Kuvaterner başlarında, Enalt Pleyistosende Çanakkale Boğazı 
Yöresi hâlâ Karadeniz havzasına (Paratetise) bağlı bulunuyordu. 
Çavda acısu çökellerinin Mürefte ve Gelibolu çevreleri (Erol 1977, 1978) 
ile Ege'deki (Gillet 1957) dağdımma bakılırsa, bu dönemde Karadeniz-
Marmara üzerinden Ege'ye doğru uzanan, olasılıkla tektonik ve aşın
ma ile şekillenmiş bir çukur alanm geliştiği söylenebilir. Bu çukurluk 
bugünkü boğazların başlangıcı olarak kabul edilebilir. Truvanın 50-80 
kilometre kadar güneyindeki Kaz Dağları - Baba Burnu su bölümünün 
kuzeyinde, Karamenderes vadisi çevresinde, Marmara-Çanakkale Bo
ğazı depresyonunun bir bölümü olarak, geniş bir akarsu aşındırma hav
zası meydana gelmiştir. Eski Karamenderes akarsu sisteminin kuzeye 
doğru görülen genel uzanımı bu jeomorfolojik durumun doğal bir so
nucudur. 

(2). Alt Pleyistosende'ki çevre görünümü, bir önceki dönemden 
pek farklı değildir. Bu dönemde de kuzeye yönelik bir vadi sisteminin 
içinde 110-100 ve 80-70 metre yükseldikteki akarsu sekileri oluşmuş
tur . Çanakkale kuzeyindeki Karacaviran Özbek köyleri arasında uza
nan Büyükkır sekisi bu sistemin göze çarpan örneklerinden birisidir 
(Erol-İnal 1980). Fosil bulgulara raslanılmamakla bir l ikte, genel jeo
morfolojik görünüme göre bu sekiler Akdenizin Siciliyen dönemi i leyaşıt 
sayılabilir. Böyle genel bir ayrım Ruggieri'nin İ ta lya Pleyistoseni 
üzerindeki görüşleri (1979) ile ilginç bir uygunluk gösterir. 

(3) Üst Pleyistosen Akdeniz'in zaman zaman Çanakkale ve Marma
ra'ya sokulduğu bir dönemdir. Akdeniz sularının yöreyi i l k istilası 
Tireniyen döneminde olmuştur. Böylece boğaz oluğu boyunca 35, 15 
ve 8 metrelerde Tireniyen depolan oluşmuştur. Bu nedenle yörede bu-
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lunan 60-50 metrelik akarsu sekileri ve depoları genellikle Orta 
Pleyistosene sokulur. 

Orta ve Üst Pleyistosenin interglasyal evrelerinde yükselen Ak
deniz'in Tireniyen, Monastriyen ve Versiliyen transgresyonlarmm 
Çanakkale Yöresindeki kesin kanıtları olarak 35, 10-15, ve 7-8 met
relik denizel sekiler ile onların fosilli depoları açıkça gözlenmektedir 
(Erol-Nuttal l 1973, Erol-İnal 1980). 

Böylece denizel ve f luviyal şekiller, özellikle sekiler ve bunların 
Kuvaterner depoları Çanakkale Boğazı Yöresinde b irb ir i ardınca geliş
miştir. Bu seki ve depoların genel dizilişi ile Ruggieri'nin i ta lya kıyıları 
iç in önerdiği yeni stratigrafik şema arasında bir benzerlik vardır (Rug-
gieri 1979, Ero l 1980). 

(4) Çanakkale Boğazı yöresinin kuzeye yönelik vadi sisteminin 
Ege-Saros Körfezi'ne doğru uzanan akarsular tarafından son kapıl
ması denizin Würm Buzul Çağındaki regresyonu sırasında olmuştur 
(Erol 1976:461). Bu jeomorfolojik gelişmenin sonucu olarak, bugünkü 
Ege Denizi'ne çok yakın olmasına rağmen Karamenderes Vadisi, Ça
nakkale Boğazı'ndân geçerek kuzeye yönelmiş bulunan eski vadinin bir 
bölümü olarak özelliğini korumuştur. 

Postglasyal deniz yüzeyi yükselmesi ya da Anadolu'nun Ege kıyı
larındaki Versiliyen transgresyonu üzerine bazı yeni gözlemler de yapıl
mıştır (Erol 1975, 1976, 1978, Göçmen 1976). Bu gözlemlere ve bizim 
(Kraft-Kayan-Erol 1980) Karamenderes deltasmdaki sondajlarımız
dan elde edilen örneklerin C 14 tarihlendirmelerine göre Geç Würm'den 
(Son Pleniglasiyalden) Holosene uzanan bir deniz yüzeyi değişmesi eğ
risi çizilebilir. Bu eğriye göre Karamenderes vadisi W ü r m regresyonu-
nun i l k zamanlarında kapılmış olmalıdır. Böylece, bu eski W ü r m vadi
si içinde, —55 metrede 30 000 yılan eski çökeller birikmiştir. Bu eski 
W ü r m çökellerinin birikmesini izleyen bir aşınım dönemi geçmiş olma
lıdır. —45 metrede ve 20 000 yıldan eski çökeller W ü r m glasyalinin 
daha geç bir döneminde birikmiş gibi görünüyor. Akdeniz'deki Pleni-
glasiyal regresyondan sonra, kuşkusuz denizin son postglasyal transg
resyonu başlamıştır. Tarihlendirilebilen öteki örnekler, deniz yüzeyinin 
9700 y ı l önce —40 metrede ve 7700-7800 yıl önce —28-30 metrede bu
lunduğunu göstermektedir. B u , deniz yüzeyinin —30 ilâ —20 metreler
de bir süre durakladığı dönem, o yüksekliklerde bazı denizaltı sekile
r i n i n oluştuğu bir dönemdir (Erol 1976, 1973). 
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—30 ilâ —20 metrelerdeki duraylı dönemden sonra denizin hızlı 
bir transgresyonu ile deniz Bat ı Anadolu'nun hemen bütün eski akarsu 
vadileri içine sokulmuş, bazan 40 kilometre kadar içerilere uzanmış
t ı r (Erol 1976:465). Karamenderes vadisinde deniz yaklaşık 20 kilo
metre kadar içeriye sokulmuştur. Bu hızlı transgresyon K l i m a t i k Op
timumda dünyanın ısıması ile i lg i l i olmalıdır ve olasılıkla bu K l i m a t i k 
Optimumun sonlarında, yani bugünden yaklaşık 6500—5500 y ı l önce 
deniz +2 metreye kadar yükselmiştir. Erol (1978) 6500-5500 y ı l önceki 
+ 2 metrelik yüzeyde i k i maksimum bulunduğuna dair jeomorfolojik 
kanıtlar bulunduğunu kabul eder. Bunlardan sonra Ege Denizi'nde bazı 
süngertaşı yayılımları olmuş ve +2 metre Versiliyen plajlarının lagüner 
iç kenarlarında yoğunlaşmış süngertaşı bir ikimleri meydana' gelmiştir. 
Erol 'un topladığı süngertaşlarınm Keller tarafından incelenmesi, eski
den sanıldığı gibi bunların Santorin'in son püskürmeleri sırasında de
nize yayılmış olmayıp, Ege'in başka volkanlarından geldiğini ortaya 
koymuştur (Erol 1978). K l i m a t i k Optimum'un +2 metrelik k ıy ı izle
rinden başka, yine Erol'a göre (1978), deniz yüzeyinin bugünden yak
laşık 3000-2000 y ı l önceleri +1 metre ve 800-900 yıl önceleri de -{-0,50 
metrede olduğunu gösteren bazı k ıy ı . izleri vardır. Anadolumın Ege 
Akdeniz kıyılarındaki bu salınımlar, Fairbridge'in (1972) genel eğrisi 
ve Fedorov'un (1977, 1978) Karadeniz için çizdiği eğrilere ana uzanı-
şıyla uyar. 

QUATERNARY SEA-LEVEL CHANGES İN T H E 
DARDANELLES AREA 

Oğuz E R O L 

Abstract 

Geomorphological evolution of the Çanakkale (Dardanelles) Area, 
has been occured in several cycles since the regression of the sea (Pa-
ratethys) from the area at the end of Miocene. The dominant factor 
in this evolution was the f luvial system which had directed from 
the Kazdağı Chain in the south towards the Marmara Basin in 
the north during the period of lower Pliocene-middle Pleistocene. 
Pleistocene. After the middle Pleistocene the Mediterranean Sea 
had invaded the Dardanelles Area and consequently the drainage had 
directed towards the Aegean Sea w i t h a series of river captures. The 
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captures were principally happened during the uppr Pleistocene gla-
cial regressions, and the marine and those connected f luvial terraces 
have been develöped at along the both sides of the Strait of Dardanel
les during the interglacial transgressions. 

Introduction 

The Dardanelles Area is a transitional region between Tethys and 
Paratethys at least since the beginning of the Miocene. The connecti-
on between these two great basins is determined by the vertical tecto-
nic movements of the Continental tresholds at Aegean, Dardanelles and 
istanbul (Kocaeli-Çatalca) Areas. Broadly speaking, the Dardanelles 
Area were connected to the Paratethysian Basin during the Neogene 
times, because the Continental tresholds which seperating Tethysian 
and Paratethysian basins were at about the southern part of the Ae
gean Area. As a consequence of this general setting, thick Miocene f lu-
violacustrine-marine (brakish) sediments (usually called as Sarmatian) 
have been deposited in the Dardanelles Area (Erentöz L. 1956, Ero l 
1969, Taner 1978). After the slight folding and faulting of these forma-
tions at about the end of Miocene, a Continental phase had begun in 
this region. So, the surrounding highlands have been eroded, and thick 
fluviolacustrine sediments have been deposited in the lower stretches, 
for example at Anafartalar district, in the Gelibolu Peninsula. it is 
generally accepted that a peneplain-like flat erosional-depositional sur-
face has develöped in the Marmara Region at about the end of the Pli-
ocene (Bilgin 1969, Ardel 1957, Yalçınlar 1949, Ero l 1969). 

During the Early and Lower Quaternary the Dardanelles Area 
seems st i l i connected to the Black Sea (Paratethysian) Basin. Basing 
on the distribution of the Tchaudean brakish water deposits at Mü-
refte and Gelibolu Areas (Erol 1976, 1978) and in the Aegean Area 
(Gillet 1957) one can say that, a probably tetonic-erosional depression 
which were extending from the Black Sea-Marmara towards the Ae
gean Area, has been develöped during this stage. This depression can 
be accepted as the precedent of the recent straits. As a part of this Mar-
mara-Dardanelles depression the large fluvial-erosional basin at around 
the ancient Karamenderes (Scamander) valley, has also develöped at 
the northern side of the Kaz Dağları-Baba Burnu watershed which is 
about 50-80 kms south of Trojan Area. So, the northwards directed 
general inclination of the ancient system of Karamenderes (Scaman
der) river is a normal conseguence of this geomorphic setting. 
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Quaternary sea-level changes 

The first invasion of the waters of the Mediterranean seems have 
been oceured after the middle Pleistocene, and 35, 15, 8 m marine ter-
races have been developed along the Dardanelles strait. Therefore the 
Narababa f luvial terraces at 50-60 m are attributed to middle Pleist 
ocene. There are clear evidence of Tyrrhenian, Monastrian and Ver-
silian transgressions of the Mediterranean Sea during the interglacials 
of the Middle and Late Pleistocene and Holocene, and regressions du
ring the glacials of the same period. Thus marine and f luvial features, 
especially terraces and their deposits of later Quaternary age were de
veloped respectively in the Dardanelles Area. The f inal capture of the 
northvvard directed Dardanelles Valley System by the rivers directed 
towards the Aegean-Saros Bay seems have developed during the last-
Würm Glacial regression of the Sea (Erol 1976:461). So, as a result of 
this geomorphic evolution, although it is very near to the recent Ae-
gean Sea, the valley of Karamenderes (Scamander) has developed as 
a part of northward directed Dardanelles Valley. 

On the postglacial sea-level rise, or Versilian transgression at the 
Anatolian coasts of the Aegean there are some recent observâtions 
(Erol 1975, 1976, 1978, Göçmen 1976). Basing on these observâtions, 
and C 14 datings of the samples obtained from our borings at the Sca
mander Delta, one can now draw a curve of sea-level rise during the 
Late Würm to Holocene. According to this curve, Karamenderes (Sca
mander) Valley should have been captured at an earlier stage of W ü r m 
regression, and the sediments at —55 m and older than 30 000 years 
BP should have been deposited, in this earlier W ü r m Valley. Follo-
wing the deposition of this earlier W ü r m sediments, there must be an 
erosional phase. The sediments at 45 and older than 20 000 years BP 
must have been deposited at the later stages of Würnı glacial. Follo-
wing the Pleniglacial regression of the Mediterranean, apparently the 
late -postglacial transgression of the Sea has begun. The other datings 
indicate that the Sea-level has risen at —40 m. at 9 700 BP and -28-30 
m at 7 700 - 7 800 BP. This is a relative stillstanding stage of the sea-
level at about —30 and—20 m. and there are severel evidence of a sub-
marine terrace at this level (Erol 1976, 1978). 

Following the stillstanding period at —30 to - 20 m it seems a 
rapid transgression of the sea has oceured and the sea invaded the lo-
wer parts of the nearly ali river valleyş of the Western Anatolia, some-
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times up to 40 kms towards inland (Erol 1976:465). The sea has advan-
ced about 20 kms inland at Karamenderes (Scamander) Valley. This 
rapid transgression might corresponds roughiy the heating of the world 
during the Climatic Optimum, and probably at the later stage of this 
Climatic Optimum, that is at about 6 500 - 5 500 BP it seems that the 
sea has attained about +2 m level. Erol (1978) beiieves that there are 
geomorphölogical evidence of a double maximum at about -f 2 m of 
the late Climatic Opt imum about 6500 and 5500 BP, a +1 m high level 
at about 3 0 0 0 - 2 000 BP and a +0,50 m level about 800-900 BP, 
in the Aegean and Mediterranean coasts of Anatolia. These oscillations 
correspond raughly to the Fairbridg's (1972) general curve and Fedo-
rov's curve (1977, 1978) for the Black Sea. 
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