turkiye

10/21/05

10:14 PM

Page 14

Zaman tünel
Harita 1

Harita 2

Harita 5

Harita 6

T

ÜRK‹YE, kuzeyde yaﬂl› Avrasya (Avrupa-Asya) ile, güneyde yaﬂl› Afrika-Arabistan k›talar› aras›nda
geliﬂmiﬂ genç bir ülke. Ülkemiz, bu eski k›talar aras›nda yer alm›ﬂ olan Tetis denizinin, AfrikaArabistan k›tas›n›n kuzeye hareketi sonucunda s›k›ﬂt›r›larak deniz alt›ndaki tabakalar›n›n yükseltilmesi
(da¤ oluﬂumu) sonucunda oluﬂtu.. Bu nedenle, Türkiye için “Tetis'in çocu¤u” demek yanl›ﬂ olmaz.
Türkiye, büyümesi devam eden, kemikleri halen geliﬂen bir delikanl› olarak tarif edilebilir. Önce,
gezegenimizdeki denizlerin, da¤lar›n, akarsular›n, iklimlerin ve ekosistemlerin sürekli de¤iﬂim
içerisinde oldu¤unu belirtelim. Dünya’n›n günümüzdeki atlas›na bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz denizler,
karalar ve üzerindeki yerﬂekilleri, bu sürekli de¤iﬂim sonucunda oluﬂtular ve ileriki bin, milyon y›llarda bu ﬂekilde
kalmayacak, yine de¤iﬂecekler. Bu yerﬂekillerinin bir k›sm› çok eski, birk›sm› orta yaﬂta, birk›sm›ysa yeni.
En yal›n anlat›m›yla, Dünya jeoloji tarihi, bir okyanus aç›lma ve kapanma tarihi. Okyanuslar›n kapanmas›yla
s›rada¤lar oluﬂmakta bu da¤lar›n aﬂ›n›m malzemesi o s›rada oluﬂan yeni okyanuslar›n taban›nda birikmekte;
bu okyanuslar›n da kapanmas›yla, bu çökeller, bu kez yeni s›rada¤lar›n kayaçlar›n› oluﬂturmakta. Bu sürece,
4,5 milyar y›ldan bu yana yer alt›ndan, yerkabu¤u ve üstüne aral›klarla yükselen magman›n oluﬂturdu¤u kayaçlar›
da eklersek, bu jeolojik tabloyu/çevrimi tamamlam›ﬂ oluruz.
Dünyam›z›n yaﬂl› bölümünün nas›l yaﬂland›¤›n› anlatabilmek için yerkabu¤unun 4,5 milyar y›ldan bu yana süren jeolojik
evrimindeki dört büyük da¤oluﬂumu (orojenez) evresinden bahsetmek gerekiyor. Eskilik s›ras›na göre bunlar; Kambriyen
öncesi da¤ oluﬂumu, Kaledoniyen da¤ oluﬂumu, Hersiniyen da¤ oluﬂumu ve Alpin da¤ oluﬂumu.
Kambriyen öncesi da¤ oluﬂumu dönemi: I. zamandan önceki uzun bir süre içerisinde ( 500-3500 milyon y›l) farkl›
devrelerde meydana gelmiﬂ da¤ oluﬂumlar›yla ﬂekillenen yeryüzünün en eski kayaçlar›d›r. Birçok kez
metamorfizme ve erozyona u¤rad›klar› için günümüzde düﬂük yükseltilerde yer alan sa¤lam kristalen masifler
(kalkan) halinde görülürler (Harita 1). K. Amerika, Kanada ve Grönland, Balt›k Bölgesi, Sibirya, Amazon Bölgesi,
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büyük bir bölümü ve Arabistan, Hindistan ve Avustralya'n›n
kuzey ve güneybat› kesimleri bu gruba girer. Ad› geçen
k›talar o dönemde günümüzdeki konumlar›ndan çok farkl›
yerlerde oluﬂtular.
Kaledoniyen da¤ oluﬂumu dönemi: Günümüzden yaklaﬂ›k
440 milyon y›l önce baﬂlayarak 400 milyon y›l önce
tamamlanan da¤ oluﬂum safhalar›yla karalaﬂan okyanuslar›n
ürünü olan s›rada¤lar/karalard›r. (Harita 2). ‹ngiltere ve ‹rlandan›n
hemen hemen tamam›yla, Balt›k Kalkan›'n›n bat› kesimi bu kayaçlardan oluﬂmuﬂ bulunuyor.
Say›lan bu yeni kara bölgeleri de günümüzdeki yerlerinden farkl› enlem/boylamlarda oluﬂtular.
Hersiniyen da¤ oluﬂumu dönemi: Yaklaﬂ›k 400 milyon y›l önce baﬂlayarak yaklaﬂ›k 250 milyon y›l öncesine kadar
farkl› devrelerde meydana gelen da¤ oluﬂum safhalar›yla karalaﬂan k›ta parçalar›d›r. ‹spanya, Fransa ile Ural
Da¤lar›, Sibirya ve onun do¤usundaki geniﬂ bir bölge bu dönemde karalaﬂt› (Harita 3).
Alpin da¤ oluﬂumu dönemi: Türkiye karas›n›n da oluﬂtu¤u, yaklaﬂ›k 225 milyon y›l önceden baﬂlayan ve günümüzde
halen süren da¤ oluﬂum safhalar›yla meydana gelen k›vr›ml› da¤lar/bölgeler. Alp da¤ oluﬂumu evresi, 14 ayr›
tektonik etkinlik dönemi göstermektedir. Türkiye Alp da¤ oluﬂumu evresinin son dönemlerinde karalaﬂt›.
Bu dönemde Tetis'in kapanmas›yla yeni s›rada¤lar oluﬂurken, Kaledoniyen ve Hersiniyen dönemlerinde oluﬂmuﬂ
kayaçlar da ileri derecede deforme oldular, metamorfizma geçirdiler. Alpin orojenezle oluﬂan s›rada¤lar/ülkeler;
K. ve G. Amerika k›talar›n›n bat›s›ndaki da¤l›k kuﬂak, Antiller, ‹spanya'n›n do¤usu, Pireneler, Atlas Da¤lar›, Alp
Da¤lar›, ‹talya, eski Yugoslavya, Karpatlar, Yunanistan, Türkiye, Kafkaslar, ‹ran, Afganistan, Pakistan , Himalayalar,
Nepal, Tibet Platosu, Burma, Tayland, Laos, Malezya, Endonezya, Filipinler, Yeni Gine, kuzeydo¤u Rusya'n›n ve
Çin'in kuzeydo¤u bölgeleri ve Antarktika'n›n kuzey bölgeleri (Harita 5,6, 7, 8, 9).
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Harita 10

Geç Triyas
(225-210 Milyon Y›l Aras›)
Günümüzden 225-210 milyon y›l önceki zaman
aral›¤›nda Dünyam›z›n eski karalar› bir arada bulunuyordu.
Bu süper k›ta, “Pangaea” olarak adland›r›ld› (Harita 3).
Türkiye'nin bu devire ait kara alanlar›, kuzey Anadolu,
Marmara'n›n do¤usu, Biga yar›madas›’n›n bat›s›yla
güneydo¤u Anadolu'nun orta yöreleri (kahverengi).
Anamur ve Bitlis masiflerinin çekirdekleri de yine bu
devirde oluﬂuyor.
Bu zaman aral›¤›nda Türkiye'nin büyük bir bölümü 0200 m derinlikte s›¤ bir denize sahipti (ﬂelf). Bu denizde
oluﬂan kayaçlar, aç›kmavi renkle simgelenmiﬂ bulunuyor.
Bu denizin kayaçlar› büyük ölçüde karbonattan oluﬂmuﬂtu.
Derin deniz alanlar› ve onlarla ilgili kayaçlarsa, Do¤u
Anadolu Bölgesin'de yer alm›ﬂt› (koyu mavi). Manisa’n›n ve
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Ankara’n›n kuzeyi ve Elaz›¤’›n do¤usunda denizalt›
volkanizmas› etkin. Bu devirde sürüngenlerin h›zl› geliﬂme
ve yay›lmalar› bu zaman diliminin (Triyas) s›cak, kurakyar›kurak bir iklime sahip olmas› gerekti¤ine iﬂaret eder.
Permiyen devri (295-250 milyon y›l önceki devir)
canl›lar›n›n büyük yokoluﬂundan artakalmay› baﬂaran az
say›daki canl› grubu, boﬂalan ekosistemlere uyum
göstererek yay›ld›lar. Özellikle az say›daki Terapsit,
ikiyaﬂaml› Labyrinthodant ve Archosauruslar çeﬂitlendiler.
Devrin sonuna do¤ru ilk ilkel memeliler görüldü.Yine bu
zaman aral›¤›nda denizlerde yaﬂayan omurgas›z hayvanlar
büyük ço¤unlukla günümüzdeki biçimlerine evrildiler.
Bitkiler aleminin aç›k tohumlular› ve özellikle kozalakl›
bitkiler ve hayvanlar aleminden omurgal›lar›n bask›nl›¤›
bu devirde devam etti. Bu devre ait canl›lar›n
fosillerinden bir mercan cinsi olan Montlivaltia Tokat’ta,
bir ammonit türü olan Joannites cymbiformis Antalya
Beldibi’nde ve gastropotlardan Naticopsis (Discosmus)
applanatus, Kahramanmaraﬂ Baﬂp›nar’da bulundu.
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Türkiye'nin en eski kayaçlar› (masifleri) : Türkiye'in
en eski kayaçlar› büyüklü küçüklü parçalar halinde ülkenin birçok kesiminde da¤›lm›ﬂ olarak görülmekle birlikte,
geniﬂ olarak 14 ayr› bölgede yüzeylenirler (Harita 11).
Bat›dan do¤uya do¤ru bunlar; (1) Istranca Da¤lar› Masifi, (2) Kazda¤› Masifi, (3) Uluda¤ Masifi, (4) Menderes
Masifi, (5) Sultanda¤ Masifi, (6) Anamur Masifi, (7) Ilgaz Masifi, (8) Tokat Masifi, (9) Akda¤madeni Masifi,
(10) K›rﬂehir Masifi, (11) Ni¤de Masifi, (12) Akda¤ Masifi, (13) Malatya Masifi ve (14) Bitlis Masifi.
Masifler genellikle gnays, ﬂist, mermer, kuvarsit, fillit
(arduvaz) gibi metamorfik (yüksek s›cakl›k ve bas›nç
alt›nda de¤iﬂim geçirmiﬂ) kayaçlarla, bunlar›n aras›na sokulmuﬂ granit, granodiyorit, diyorit gabro, siyenit ve monzonit gibi magma kökenli kayaçlardan oluﬂmakta. Masifleri
oluﬂturan kayaçlar›n malzemesi, I. zamandaki (Paloezoik)
denizlerde çökelmiﬂ, metamorfizmas› ise Permiyen (300250 milyon y›l aras›) devrine rastlayan Hersiniyen da¤ oluﬂumu dönemi ve Triyas-Jura aras›ndaki Erken Alpin Da¤
Oluﬂumu döneminde (250-150 milyon y›l aras›nda) gerçekleﬂmiﬂ bulunuyor. Granit sokulumlar› da Hersiniyen dönemine rastlar. Baz› masifler Alpin da¤ oluﬂumu s›ras›nda
yeniden metamorfizma geçirdiler. Ad› geçen bu masifler,
Tetis Denizi içerisinde adalar ﬂeklinde bulunuyordu. Alp
orojenezi dönemininin farkl› evrelerinde karalaﬂan bölgeler, masiflerin çevrelerine eklendi. Türkiye’nin Permiyen
devri sonuna (250 milyon y›l önce) kadar kadar deniz halinde olmas› ve en eski karalar›n›n bu dönemden sonra
oluﬂmaya baﬂlamas› nedeniyle paleoco¤rafya atlaslar›
Triyas döneminde itibaren çizilmekte. Yaz› içerisinde yer
alan bu atlaslarda görüldü¤ü gibi, üst Triyastan itibaren
Türkiye’nin kara-deniz da¤›l›m› sürekli de¤iﬂti; daha önce
karalaﬂan alanlar yeniden denizle kapland›, daha sonra
yeniden karalaﬂt›. Tetis Okyanusu’nun kademeli olarak
kapanarak taban›ndaki çökellerin k›vr›l›p yükselmesiyle
eskiden deniz olan alanlar da peyderpey karalaﬂt›.
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GAZİANTEP
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ANTAKYA

Harita 11. Türkiye'nin Metamorfik Masifleri (‹hsan Ketin’in Türkiye Jeolojisi kitab›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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Erken Dogger
(170-165 Milyon Y›l Önce)
170-165 milyon y›l önceki bu zaman aral›¤›nda Güney
Amerika ile Afrika k›talar› aras›ndaki ilk ayr›lma (aç›lma)
baﬂl›yor ve arada Atlas Okyanusu’nun ilksel hali dar bir
okyanus baﬂlang›c› olarak ortaya ç›k›yor. AntarktikaAvustralya k›tas› da ilk kez bu zaman aral›¤›nda Güney
Amerika-Afrika K›tas›'ndan ayr›lmaya baﬂl›yor (Harita 4).
Pangaea'n›n Gondwana ve Laurasia isimli iki süper k›taya
ayr›ld›¤› 170-165 milyon y›l önceki bu devirde Türkiye'nin
büyük bir bölümü yine s›¤ bir denizle (ﬂelf) kapl›d›r (aç›k
mavi). Daha derin deniz alanlar› ve onunla ilgili kayaçlar yine
Do¤u Anadolu bölgesinde yer al›yor. Kastamonu bat›s›,
Amasya güneyi ve Kars bat›s›nda ac›su/lagün çökellerinin
birikti¤i k›y› fasiyesleri yer al›yor (sar›) Güneydo¤u Anadolu
ve Marmara-Trakya bölgesinde kara alanlar› geniﬂliyor
(kahverengi). Daha önce kara halinde olan Kuzeydo¤u
Anadolu s›¤ bir denizle kaplan›yor. Özellikle, Hersiniyen da¤
oluﬂumu tektoni¤ine ba¤l› olarak Trakya'da Istranca Masifi
ortaya ç›k›yor, Anamur masifi geniﬂliyor. Bolu’nun bat›s›,
Ankara’n›n do¤u ve kuzeydo¤usu ile Amasya çevrelerinde
deniz alt› volkanizmas› etkin.
Bu devirde ekvatoral ve nemli bir iklim hüküm sürdü.
Dinazorlar karasal ekosistemlerin bask›n omurgal› grubunu
oluﬂturdular. Denizlerde de sürüngenler devri baﬂlad›.
Belemnit'ler denizlerde yayg›nlaﬂ›p çeﬂitlendiler. Bitkiler
aleminde “sikatlar›n” egemenli¤i artt›. Kuﬂlar yeryüzünde ilk
defa görüldüler. Bilinen en büyük omurgal› olan
“Pterosaurus”lar gökyüzünde yayg›nlaﬂt›. Ichthyosaurus,
Pterosaurus'lar ve devasa boyutlu deniz timsahlar› denizlerde
B‹L‹M ve TEKN‹K 18 Kas›m 2006
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yaﬂayan sürüngenlerdi. Bu devirde ilksel memeliler
geliﬂme ve çeﬂitlenmelerine devam ettiler. Türkiye’de
henüz bu sürüngenlere ait fosiller bulunamad›.
Türkiye’nin o zamanki denizlerinde yaﬂayan canl›lar›n
fosillerinden bir brachiopod türü olan Loboidothynis

lotovalis Çank›r›’da, bir ammonid cinsi olan Reineckites
Ankara-Etimesgut’ta ammonid türleri olan Dumortieria
radiosa, Bayburt’ta, Coeloceras humphriesi KastamonuCide’de bulundu.

Erken Kretase

Bu devirde Türkiye’de ﬂelf alanlar› ve onunla ilgili
kayaçlar geniﬂleyerek daha önce kara halinde olan Kuzey
Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerini ve Bitlis
masifini örtüyor. Bu devirde Istranca ve Anamur masifleri
ve Do¤u Anadolu'daki derin deniz alanlar› eski
konumlar›n› koruyor. Özellikle derin ﬂelf bölgelerinde
yo¤un karbonat birikimi dikkat çekici. Dinozorlar›n pek
çok grubu bu zaman aral›¤›na aittir. Türkiye, büyük
ölçüde denizle kapl› oldu¤u için bu kara hayvanlar›n›n
fosilleri Türkiye’de bulunam›yor. S›cak kanl› kuﬂlar, h›zl›
yüzebilen bal›klar ve çiçekli bitkiler de bu devrin baﬂar›l›
gruplar› ve o devirde Türkiye’de yaﬂad›klar› biliniyor.Bu
jeolojik devirde s›cak bir iklim hükum sürüyor.

(120-100 Milyon Y›l Önce)
Günümüzden 120-100 milyon y›l önceki bu devirde
(Geç-erken Kretase) Kuzey Amerika-Avrasya (Avrupa ve
Asya) eski karalar›n›n bir arada bulundu¤u Laurasia süper
k›tas›, Kuzey Amerika ve Avrasya olarak iki k›taya
ayr›l›yor ve bu hareket sonucunda Atlas Okyanusu'nun
kuzey bölümü de aç›lmaya baﬂl›yor (Harita 5). Kuzey
k›talar›yla Güney k›talar› aras›ndaki Tetis Okyanusu
geniﬂliyor, Eski Hindistan k›tas› Avustralya'dan ayr›larak
kuzey-kuzeydo¤uya do¤ru olan hareketine baﬂl›yor.

Kas›m 2006
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Geç Kretase
(85-70 Milyon Y›l Önce)
85-70 milyon y›llar› aras›ndaki bu devirde, Afrika
k›tas›n›n G. Amerika’dan, K. Amerika’n›nsa Avrasya
k›tas›ndan uzaklaﬂmas› devam ediyor. Bu aﬂamada Atlas
Okyanusu geniﬂlemesini sürdürüyor. Avustralya K›tas› ilk
kez bu devirde Antarktika’dan ayr›larak do¤u-kuzeydo¤uya
do¤ru hareketine baﬂl›yor. Hindistan k›tas›, Asya’ya do¤ru
ilerlemesine devam ediyor. Bu jeolojik zaman aral›¤›nda
s›cak bir iklim hüküm sürmekte. Bilinen dinozorlar›n
%40’›, eski k›talarda ikinci zaman›n bu son 15 milyon
y›l›nda evrilerek çeﬂitlendiler. “Uçan Dinozorlar olan
Ichthyosaurus’lar ve Pterosaurus’lar devrin sonuna do¤ru
azald›lar. Pek ço¤unun Kretase/Tersiyer s›n›r›ndaki (65
milyon y›l önce) büyük yok oluﬂtan önce soylar› tükendi.
Evrilen çiçekli bitkiler, h›zla yay›larak aç›k tohumlular›n
yerlerini ald›lar. Sucul ortamlar›n sürüngünlerinin büyük
boyutlular›ndan olan Mosasaurus’lar dikkat çekici. Bunun
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bir örne¤ine ait fosil, yak›n zamanda Kastamonu yöresinde
Türk yerbilimciler taraf›ndan bulundu.
Bu zaman aral›¤›nda Türkiye’nin Trakya, Marmara,
Biga Yar›madas› Bursa-Eskiﬂehir bölümü ve ‹ç Anadolu
bölgesi kara haline dönüﬂtü. Di¤er bölgelerse denizle
örtülüydü. Do¤u Anadoludaki derin deniz bat›ya do¤ru bir
kol halinde geniﬂledi, ve taban›nda karbonat, k›r›nt›l› ve
silisli çökeller oluﬂtu. ﬁelf özelli¤indeki s›¤ denizse, Bat›,
Güney ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde yer al›yor.
Bu devirde Türkiye’de halen geniﬂ alanlar› iﬂgal eden
Tetis Denizi’nde yaﬂayan Mercanlara ait fosillerden
Cyclolites tenuiradiatus’lar ve Diploctenium’lar SivasDivri¤i’de, Ammonitlere ait fosillerden; Calyoceras
naviculare’lar Bart›n’da, Pachydiscus colligatus’lar AnkaraHaymana’da, Bivalve ve Rudistlere ait fosillerden Pironaea
praeslavonica’lar Ankara-Nall›han’da, Vaccinites ultimus’lar
Çank›r›-Çerkeﬂ’te, Vaccinites conicus’lar MalatyaDarende’de, Pironaea polystyle’lar Maraﬂ’ta bulunmuﬂ
olup MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir.
Kuzey Anadolu’daki derin denizde karbonat, k›r›nt›l› ve
silisli çökellerden kar›ﬂ›k bir istif oluﬂuyor. Yerküremize
büyük bir meteor çarpmas› sonucu devrin sonunda,
Kratese-Tersiyer s›n›r›nda yaﬂanan dramatik büyük yokoluﬂ
hem dinazorlar›n hem de pek çok canl› türünün
tükenmesine neden oluyor.
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Geç Eosen
(37-34 Milyon Y›l Önce)
37-34 milyon yil önceki bu jeolojik devirde k›talar
birbirlerinden, Kuzey Avrupa, Avrupa’dan Güney
Amerika, Antartika’dan ayr›lmay› sürdürdüler. Alp
Orojenizinin (da¤ oluﬂumu) etkin oldu¤u bu
devirde Asya K›tas›’na iyice yaklaﬂan Hindistan,
k›ta k›ta çarp›ﬂmas›n› gerçekleﬂtirerek Himalaya
Da¤lar›n›n oluﬂmas›na/yükselmesine neden oldu.
Bu tektonik etkinlik “Alp - Himalaya K›vr›m Kuﬂa¤›
Dönemi” olarak da an›lmakta.
Bu zaman aral›¤›nda Afrika K›tas›’n›n Avrasya
K›tas› yönündeki hareketi sonucu Tetis Okyanusu büyük
ölçüde kapanarak kara haline dönüﬂtü. Yine bu zaman
aral›¤›nda Atlas Okyanusu aç›lmas›na devam etti,
Arabistan levhas› bir k›r›k boyunca Afrika K›tas›’ndan
ayr›lmaya baﬂlayarak K›z›ldenizin do¤umunu baﬂlatt›.

Avustralya bugünkü yerini
almak üzere do¤u-kuzeydo¤u
yönlü yoluna devam etti.
Bu zaman aral›¤›nda
iklim s›cak/ ›l›man olup
ya¤›ﬂlar oldukça boldu. Bu
s›cak iklim nedeniyle k›ta
buzullar› eriyerek deniz
seviyesini dünya
ölçe¤inde 60 m kadar
yükselmesine yol açt›.
At, tapir, gergedan, fil,
domuz ile, primatlar›n (maymunlar›n) dahil oldu¤u
ça¤›m›z memeli tak›mlar›n›n atalar› evrilmeye devam
ettiler. ‹lk yarasalar, böcekcillerden farklanarak evrildiler.
Balina ve deniz inekleri gibi memeliler ilk defa bu devirde
evrilerek büyük cüsselere ulaﬂt›lar. Kazlar, ördekler,
bal›kc›llar, baykuﬂlar, ﬂahinler v.b. gib, kuﬂlar bu zaman
aral›¤›nda evrilmelerine devam ettiler.
*Bu devirde Türkiye’nin Bat›, ‹ç ve Kuzey Anadolu
Bölgeleri s›k›ﬂma ve yükselme nedeniyle karalaﬂt›lar; daha
önceki dönemde denizle kaplanan Bitlis masifiyse yeniden
kara haline dönüﬂtü. Trakya ve Marmara bölgelerinin bir
kesimi yeniden denizle kaplan›rken, Do¤u Anadolu’yu
kaplayan deniz iyice s›¤laﬂt›. Karalaﬂan bölgelerde oluﬂan
çöküntü havzalar›nda, akarsular ve göllerle ilgili çökeller
oluﬂmuﬂtu. ﬁelf ve bitiﬂi¤indeki karasal alanlarda ﬂelf ve
akarsu/göl çökellerinden oluﬂan kar›ﬂ›k bir istiflenme
meydana geldi. Tuz Gölü’nün do¤usunda, Ankara-Ni¤de
hatt›nda gözlenen s›¤ göllerde (playa) buharlaﬂma sonucu
oluﬂan evaporatik çökellerle, Kastamonu-Amasya
Gümüﬂhane-Artvin hatt›ndaki volkanik kayaçlar, bu devirde
oluﬂan dikkat çekici kayaç gruplar›.
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Geç Oligosen
(28.4 - 23.5 Milyon Y›l Önce)
28.4 - 23.3 milyon y›llar› aras›ndaki bu devrede dünya
genelinde iklimde belirgin bir so¤uma yaﬂand›, ve pek çok
canl› grubu ve yaﬂam alanlar› s›cakl›k azalmas›ndan
etkilendiler. Kuzeybat›-güneydo¤u gidiﬂli Alp - Himalaya
da¤ kuﬂa¤›n›n giderek yükselmesinin s›cakl›¤›n düﬂmesini
artt›rd›¤› varsay›l›yor. Küresel ölçekte s›cakl›k azalmas›
Antarktika k›tas›nda kara buzullar›n›n oluﬂmas›na yol açt›.
Buna ba¤l› olarak da deniz seviyesinde dereceli bir düﬂme
yaﬂand›. Bunun sonucunda denizlerde plankton miktar› ve
çeﬂitlili¤i azald›; k›talarda kurakl›k yaﬂand›. Tropik
ormanlar, ekvator kuﬂa¤›na gerilediler ve yerlerini
yapra¤›n› döken ›l›man iklim ormanlar›na b›rakt›lar.
Bu zaman diliminde Türkiye büyük ölçüde karalaﬂt›;
Tetis Denizi, sadece, Do¤u Anadolu’da Van Gölü
üzerinden giren bir kol ile Antalya bat›s› ve Antakya
güneyinden giren iki küçük kol haline geriledi (Haritada
aç›k mavi renkte). Bu deniz kollar›n›n bulundu¤u
kesimlerde foraminifer fosilli kireçtaﬂlar›, ve yer yer
kumtaﬂlar› oluﬂtu. Trakya yükselerek deniz alan› olmaktan
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ç›kt›. Bu dönemde Karadeniz, günümüzdeki s›n›r›n›n
kuzeyine çekilmiﬂ durumda. Kars-Erzurum ErzincanK›rﬂehir hatt›nda, kuzeyde Çorum güneyde Mersin’e kadar
olan bir koridor içindeki çökel havzas›nda, önce, k›rm›z›
renkli karasal molas çökellerinin daha sonra lagün
ortam›nda buharlaﬂma sonucu meydana gelen (evaporatik)
çok kal›n jips ve tuz katmanlar› oluﬂtu. Bu jipsler alç›taﬂ›
olarak iﬂlenmektedir. Bu koridorun baz› kesimlerinde
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(Çorum-Dodurga, Erzurum-Oltu,
K›r›kkale-Delice yöreleri)
ekonomik linyit yataklar› oluﬂtu
(yatay, k›sa siyah çizgilerle

gösteriliyor). K›r›kkale’nin Delice ilçesi yak›nlar›nda bu
çökeller içinde, da¤›l›m› Orta Asya’dan Romanya’ya kadar
uzanan, dünyan›n en büyük kara memelisi ünvan›na sahip
boynuzsuz bir gergedan cinsi olan Baluchitherium ve ona
eﬂlik eden bir grup hayvan (timsah ve birçok kemirgen
türü) bulunmuﬂtur. Baluchitherium, yapraklar, taze
sürgünler ve meyvelerle beslenen bir otyiyici hayvand›.
Omur hizas›ndaki yüksekli¤i 6 m, uzunlu¤u 8 m ve a¤›rl›¤›
yaklaﬂ›k 20 tona yak›nd›. ‹lkel çift t›rnakl›lardan
Anthracotherium Oligosen’in baﬂlar›nda (33-29 milyon
y›llar› aras›) Trakya’da Keﬂan’›n kuzeyinde yaﬂad›. Ayr›ca,
Sivas’›n ‹nkonak köyünde, Divri¤i ve Gemerek’te bol
miktarda küçük kemirgenlere ait fosiller bulundu. Bu
devirde, Burdur-Mu¤la aras›nda denizel katk›l› akarsu
çökellerinin birikti¤i bir havza bulunuyordu. (sar› renkle
gösterilmiﬂtir. Özellikle Ac›göl kuzeyi ve güneybat›s›nda
bol mollusca (gastropod, ostrocod, lamelibranﬂ) fosilli bir
fasiyes geliﬂmiﬂtir. Yine ayn› bölgede bulunan Mercan
fosillerinden Astrocoenia septemdigitata, Montastraea
inaequalis ve Styliphora thirsiformis türlerine ait fosiller
de MTA Tabiat tarihi müzesinde sergileniyor.Yine ayn›
havzada, Mu¤la civar›nda ekonomik de¤ere sahip linyit
kömürü tabakalar› da yer almakta.
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Erken Miyosen
(23,5-15 Milyon Y›l Önce)
23,5-15 milyon y›l aras›ndaki bu devirde Tetis
Okyanusu kapanmaya devam ederek yeni karalar›
oluﬂturuyor. Atlas Okyanusu aç›lmas›na devam ediyor,
Avustralya hemen hemen günümüzdeki konumunu
kazan›yor.
Bu zaman diliminde Türkiye’de, Trakya, Marmara, Ege
ve ‹ç Anadolu Bölgeleriyle Karadeniz Bölgesi kara halini
devam ettirdi. Ancak, Akdeniz Bölgesi, Güneydo¤u ve
Do¤u Anadolu bölgeleri yeniden deniz taraf›ndan ﬂelf
derinli¤inde iﬂgal edildi (aç›k mavi). Trakya Havzas›,
Güney Marmara Havzalar›, ‹çbat› Anadolu Havzalar› (UﬂakGediz-Selendi, Simav ve Gördes) aç›larak, akarsu ve gölsel
çökellerle dolduruldu. Volkanik etkinliklerle yeryüzüne
ç›kan andezitik, yer yer riyolitik ve bazaltik volkanik
B‹L‹M ve TEKN‹K 24 Kas›m 2006

kayaçlar Biga Yar›madas›, Bal›kesir-Manisa-Gördes
aras›nda ve Ankara kuzeyinde (Galatya masifi) geniﬂ
alanlara yay›ld› (pembe). Bu dönemde geliﬂen baz› göl
havzalar›n›n taban›nda volkanik etkinliklerle iliﬂkili olarak
trona, bor, diyatomit gibi endüstriyel hammaddeler oluﬂtu.
Türkiye’deki silisleﬂmiﬂ a¤açlar da bu devre ait olup yine
volkanik etkinliklerle iliﬂkili. Bu devirde Denizli,
Diyarbak›r, Siirt çevreleriyle, Sivas-Erzincan aras› lagün ve
k›y› alanlar›na dönüﬂtü. Yine bu devirde Karadeniz,
bütünüyle bugünkü s›n›rlar›n›n daha kuzeyinde ac›su
karakterinde yer al›yordu ve sadece Sinop ve Çarﬂamba
aras›nda Türkiye s›n›rlar›na taﬂarak kil, kumtaﬂ›, marn ve
kireçtaﬂ› çökelimine meydan verdi. Türkiye’nin büyük bir
bölümünde s›cak ve ya¤›ﬂl›, yar› tropikal bir iklim hüküm
sürüyor, bu nedenle, kara ve denizlerde bu iklime koﬂut
bitkiler ve yaban hayvanlar› yaﬂ›yordu. Bu dönemde, yar›
tropikal bölgelerin sürüngeni olan timsahlar Türkiye’de
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Orta Anadolu’ya kadar yay›ld›. Tunçbilek, Seyitömer,
Soma, Yata¤an, Ilg›n gibi önemli linyit yataklar›m›z da bu
zaman aral›¤›nda oluﬂtu (linyit havzalar› haritada siyah
yatay bir çizgi ile simgeleniyor). Linyitleri oluﬂturan
yüksek a¤açl› ormanlar›n varl›¤›, uçan sincap ve tapir
fosillerinin Konya-Ilg›n’da bulunmas›yla pekiﬂtirildi. Ayn›
yörede boynuzsuz gergedan (Baluchitherium) ve böcekcil
memelilere (rodent) ait fosiller de bulundu. BursaYörükali’de kürek diﬂli hortumlu memelilerden
Amebeledon, Ankara-Güvem’de at familyas›ndan
Anchitherium yaﬂ›yordu. Kalecik-Çand›r ve Bursa-Paﬂalar
köyü’ndeki ormanl›k alanlarda tekparmakl›lardan, gö¤üs
ve bacaklar› ay›ya, baﬂ› ata benziyen bir orman hayvan›
olan Chalicotheres yaﬂ›yordu. Kalecik-Çand›r ve AnkaraKazan’da zürafan›n atalar›ndan Giraffokery yaﬂad›. Ayn›
lokalitelerde, bu dönemde yaﬂam›ﬂ hominidlerden
Griphopithecus’a ait fosiller de bulundu. Erken Miyosen’de

Tetis Denizi, Akdeniz Bölgesi ve Do¤u Anadolu bölgesini
yeniden iﬂgal etti¤i için, denizde yaﬂayan çok say›da
yumuﬂakca (mollusca), derisi dikenli (ekinid), brachiopod
ve mercanlara ait fosiller Denizli güneyi, Antalya’n›n do¤u
ve kuzeydo¤usunda, Antakya çevresinde, Gaziantep’in
do¤u ve kuzeydo¤usunda, Sivas-Erzincan-Erzurum
aras›nda, ve Van Gölü’nün kuzeyindeki bölgelerde
bulundu. Bu döneme ait aﬂa¤›da tür isimleri ve
bulunduklar› yerler verilen denizel fosiller MTA Tabiat
Tarihi Müzesinde sergilenmektedir: Mercan fosilleri;
Tarbellastraea eggenburgensis (Denizli-Kale),
Tarbellastraea reussiana (Adana), Favites neglecta (KonyaErmenek), Ekinit fosilleri; Hypsoclypus doma ve Schizaster
sebtensis (Mersin), Clypeaster modenai (Karaman),
Bivalve fosillerinden; Crassostrea gryphoides, Denizli,
Antalya-Aksu/Ortaba¤, Gastropod fosillerinden Strombus
coronatus (Karaman, Antalya - Aksu/Ortaba¤).
Kas›m 2006
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Geç Miyosen
(11-5.4 Milyon Y›l Önce)
11-5.4 milyon y›llar› aras›ndaki bu jeolojik devirde
Türkiye hemen hemen tamamen karalaﬂt›. Do¤u Anadolu
Bölgesi’nin büyük bölümü, yaﬂanan geniﬂ ölçekli
volkanizma sonucu volkanik ürünlerle (lav,tüf,aglomera)
örtüldü. Anadolu’nun hemen hemen tamam›nda yer yer
faylarla kontrol edilen çöküntü havzalar›nda akarsu ve
göl çökelleri oluﬂtu. Do¤u ve ‹ç Anadolu havzalar›nda,
volkanizma ürünlerinden olan tüfler egemen olarak
istiflendiler. Karacada¤ ve Afyon’daki volkanik kayaçlar
da bu dönemde oluﬂtu. Diyarbak›r, Ad›yaman, Malatya,
Sivas, Çank›r› ve Bursa havzalar›nda daha çok akarsu ve
alüviyal yelpaze çökelleri depoland›. Bu devirde
Karadeniz günümüz s›n›rlar›n›n biraz daha kuzeyinde,
ac›su özelli¤inde bulunuyor, Marmara’n›n ortalar›ndan
B‹L‹M ve TEKN‹K 26 Kas›m 2006

güneybat›ya Yunanistan’a do¤ru bir ﬂerit halinde
uzan›yordu. Sol yanal at›l›ml› Kuzey Anadolu Fay› (k›r›k),
Tuz Gölü Fay› ve do¤u-bat› uzan›ml› Ege Grabenlerini
oluﬂturan düﬂey at›l›ml› faylar bu zaman aral›¤›nda
oluﬂmaya baﬂlad› (faylar k›rm›z› çizgilerle gösteriliyor).
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Bu devirde, Türkiye’de kurak bir iklim egemendi.
Bunun nedeni, Alp orojenezi sonucunda Tetis Denizinin
kapanmas›yla yükselen denizalt› tabakalar›n›n s›rada¤lar
halinde yükselerek ya¤›ﬂl› hava kütlelerinin iç bölgelere
geçiﬂini engellemesi. Dönemin bitimine do¤ru iklim biraz
daha so¤udu. Dolay›syla, Bu jeolojik devrin en önemli
özelli¤i, çöl, otlak alanlar ve tundra gibi aç›k yaﬂam
sistemlerinin yayg›n olarak ortaya ç›kmas›, orman gibi
kapal› ekosistemlerin azalmas›.. Bu durum, Türkiye’de
memeli çeﬂitlili¤ini zirveye ulaﬂt›rd›. K›talar aras›ndaki

engellerin zaman zaman kalkmas›yla, Avrupa-Asya, AsyaAfrika, Kuzey Amerika-Asya aras›nda hayvansal göçler de
yaﬂand›. Kedigillerden Megantereon, s›rtlangillerden
Pachycrocuta ve ‹ctitherium, filin atalar›ndan
Choerophodon, ve hominidlerden Sivepitechos meteai bu
dönemde Ankara’n›n Kazan ilçesinde yaﬂad›.
S›rtlangillerden Percrocuta, Ankara-Kazan ve
Kavakl›dere’de yaﬂad›. Ictitherium’a ait fosiller Mu¤laYata¤an ve Afyon-Sand›kl›da’da bulundu ve devrin
sonunda Akdeniz tamamen kurudu ve buradaki denizel
canl›larda çok büyük bir yokoluﬂ yaﬂand›. Akdeniz’in
kuruyan taban›nda kal›n evaporatik çökeller oluﬂtu. Bu
devrede deniz sadece günümüzdeki Ceyhan Deltas›’n› iﬂgal
etti¤i için Türkiye arazisinde denizel fosil bulunmaz.
Bunun tek istisnas›, Adana’da bulunan Siderastraea
crenulata türünde bir mercan fosili.
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Pliyosen
(5.4-1.8 Milyon Y›l Önce)
Günümüzden 5,4-1,8 milyon y›l önceki zaman
aral›¤›nda Tetis Denizi’nin büyük bir bölümü karalaﬂt›,
dünya ölçe¤inde küresel so¤umaya
ba¤l› olarak deniz seviyesi düﬂtü,
bunun sonucunda Kuzey AmerikaKuzeydo¤u Asya aras›nda kurulan
karasal ba¤lant› sayesinde karasal
hayvanlar›n iki k›ta aras›nda geçiﬂi
mümkün oldu. Yar› tropikal bölgeler
Ekvator’a do¤ru geriledi. Tek toynakl›
günümüz atlar› bu devrin sonlar›nda
evrilerek Kuzey Amerika’dan Asya’ya
göç etti. Bu dönemde Türkiye’nin
B‹L‹M ve TEKN‹K 28 Kas›m 2006

karalaﬂmas› tamamland›. Deniz girdileri, Gelibolu
yar›madas›n›n bat› ucuyla Bat› Trakya’da Enez dolaylar›,
Adana ve ‹skenderun Körfezi aras›nda ve Antakya’n›n
do¤usunda s›n›rl› alanlarda kald›. Günümüzdeki s›n›r›n›n
daha kuzeyinde yer alan Karadeniz; yaln›zca Sinop, Bafra,
Çarﬂamba, Trabzon ve Rize çevrelerinde dar alanlarda
s›n›rlar›m›za girerek ac›su
fasiyesinde çökel birikimine yol
açmaktayd›. Do¤u Anadolu Fay› ve
Ege bölgesinin Do¤u-Bat› gidiﬂli,
faylarla kontrol edilen çöküntü
alanlar›n›n (graben) kuzey-güney
yönünde geniﬂlemesi bu devirde
sürdü. Bu zaman aral›¤›n›n erken
dönemlerinde, karalaﬂm›ﬂ bölgeler
üzerinde geniﬂ ölçekli, gölsel (yeﬂil),
akarsu kökenli (aç›k kahverengi) ve
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gölsel katk›l› akarsu çökelleriyle
(limon küfü renginde) doldurulan
karasal havzalar geliﬂti. Bu
göllerin baz›lar›nda çevrede
meydana gelen patlamal›
volkanizma ürünleri olan tüf
katmanlar› ara katk›l› olarak
birikti (yeﬂil üzerine v harfi ile
gösteriliyor). Bu dönemde, KonyaEre¤li ovalar›, Sultansazl›¤›, Beyﬂehir-Seydiﬂehir aras›, Tuz
Gölü ve bat›s›, Ankara’n›n bat› ve güneybat›s›, Amasya,
Erbaa Ovalar›, Sivas, Kangal ve Elbistan çevreleri, bat›da,
Burdur, Ac›payam Denizli ile Banaz ve Ulubey çevreleri ve
Edirne Tekirda¤ aras› geniﬂ göl ve sulak alanlar
halindeydi. Sulak alanlar›n baz›lar›nda büyük ekonomik
de¤ere sahip linyit yataklar› oluﬂtu (Elbistan, Kangal vb).
Sadece Elbistan havzas› 2.5 milyar tonluk bir linyit

potansiyeline sahip ve kömürleri
burada kurulan termik santralde
kullan›l›yor. Sand›kl›-Gülyaz› köyü
ve Ankara-Çaltaköy’de ilksel at
(Hipparion) ve Bovid fosilleri
bulundu. Ayn› bölgelerde ve
ilaveten Tosya ve Gerede’de bol
miktarda kemirgen fosili bulundu.
Bu dönemde Türkiye’de Do¤u
Anadolu’dan Orta Anadolu’ya uzanan genellikle bazalt
karakterli lavlar ve bunlara eﬂlik eden piroklastik (volkan
külü, tüf, lapilli, pomza v.b) kayaçlar eski arazilerin
üzerini kal›n örtüler halinde kaplad› (pembe). Bunlar›n
önemli olanlar›, Van Gölü’nün kuzeyi, Patnos yöresi, Kars,
Ç›ld›r, I¤d›r, Diyarbak›r (Karacada¤ bazaltlar›), Erciyes,
Hasanda¤› volkanlar› ve Kapadokya tüfleri ile GaziantepKilis aras›ndaki volkanik kayaçlard›r.
Kas›m 2006
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Pleyistosen
(1,8 milyon -10 bin y›l aras›)
Yaklaﬂ›k 2 milyon y›l önce baﬂlayarak 10.000 y›l
öncesine kadar süren Pleyistosen ad›yla bilinen bu
dönemin dünya ölçe¤indeki en karakteristik özelli¤i, son
800.000 y›l içerisinde sekiz kez yinelenen
buzul/buzularas› dönemleri ve bununla ilintili deniz
seviyesi oynamalar›d›r. Buzul dönemlerinde, kuzey
yar›mkürenin karalar›n›n kuzey bölümleri 2-3 km
kal›nl›¤›nda buzul örtüleriyle kapland› ve deniz seviyesi
dünya ölçe¤inde -120 metreye kadar düﬂtü. Bu zaman
dilimi, insan türünün Homo Erectus (dik yürüyen insan) ve
Homo Sapiens (modern insan›n atas›) olarak evrildi¤i
dönemdir. ‹nsan geliﬂmiﬂ taﬂ aletler yapmaya, ateﬂi
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kullanmaya da bu dönemde baﬂlad›.
Pleistosen’de Avrasya’daki örtü buzullar› Türkiye’ye
ulaﬂamad›; ancak Kuzeydo¤u Anadolu da¤lar›, Do¤u
Anadolu da¤lar›, Hakkari yöresi da¤lar›, bat› ve orta
Toroslar›n yüksek kesimleriyle Erciyes Da¤›’n›n zirve
bölümlerinde da¤ buzullar› geliﬂti (beyaz renkte). Ege
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Denizi’nin aç›l›ﬂ› da bu zaman aral›¤›na rastlar. Ülke
genelinde, büyük nehirlerin denizlere ba¤lanmas› bu
devirde gerçekleﬂti ve bu akarsular›n drenaj havzalar›nda
yayg›n akarsu kökenli çökeller oluﬂtu (taba

renginde).Trakya bölgesi, Istranca Masifi’nden
kaynaklanan akarsular›n çökelleriyle doldurulan bir kara
havzas›na dönüﬂtü. Bu dönemde Karadeniz ve Marmara
yal›t›lm›ﬂ göller halindeydi. Marmara Gölü’nün kuzeyi ve
güneyinde zaman zaman deniz taraf›ndan iﬂgal edilen
geniﬂ kara alanlar› vard› (sar› renkte). ‹ki deniz aras›ndaki
ba¤lant›n›n sürekli kurulmas› yaklaﬂ›k 6000 y›l önce
‹stanbul Bo¤az›’n›n aç›lmas›yla mümkün olabildi.
Pleyistosen ve onu izleyen son 10.000 y›ll›k dönemde
(Holosen) Türkiye’nin orta, güney, güneydo¤u ve do¤u
Anadoludaki bazik karakterli volkanik kayaçlar›n oluﬂmas›
devam etti. Antalya, Mersin ve Adana yak›nlar›nda
travertenler geliﬂti. Burdur, E¤irdir, Beyﬂehir, Tuz Gölü ve
Amik Gölü günümüzdeki s›n›rlar›na çekildiler. Konya Ovas›
yaklaﬂ›k 20 m derinli¤inde bir göl halindeydi. Kayseri’nin
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Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmekte. Diﬂsiz bir balina
cinsi olan Balaenoptera fosili, Adana-Karataﬂ’da
bulunmuﬂtur. Denizli travertenlerinde Homo erectus’a ait
fosil bulundu. Akﬂehir-Dursunlu’da 780-730.bin y›llar›
aras›nda yaﬂam›ﬂ Homo erectus’a ait taﬂ aletler bulundu.
Kula bat›s›ndaki Gediz Nehri vadisinde Homo sapiens’e ait
ayak iz fosilleri bulundu. Türkiye’de insan›n atalar›na ait
buluntular, insano¤lu’nun evrimleﬂmesinde Anadolu’nun
önemli bir bölge/yaﬂam alan› oldu¤unu kan›tlamakta. Bu
zaman aral›¤›nda yaﬂam›ﬂ ancak henüz ortaya
ç›kar›lamam›ﬂ fauna ve floraya iliﬂkin yeni türler genç
araﬂt›r›c›lar›n ilgisini beklemekte.
Denizel canl›lara iliﬂkin katk›lar›ndan ötürü MTA
Tabiat Tarihi Müzesi elemanlar›ndan Dr. Yeﬂim
‹slamo¤lu’na teﬂekkür ederiz.
*Doç. Dr. F. Sancar Ozaner
**Dr. Gerçek Saraç
*TÜB‹TAK Bilim ve Toplum Daire Baﬂkanl›¤›
**MTA Tabiat Tarihi Müzesi
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güneyindeki Sultansazl›¤›
günümüzdekinden daha geniﬂ alana yay›lm›ﬂt›.
Van Gölü henüz oluﬂmam›ﬂt›.
Günümüzden yaklaﬂ›k 730.000 y›l önceki buzularas›na
rastlayan zamanda Afrika kökenli bir hipopotam
(Hippopotamus amphibious) Konya’n›n Akﬂehir ilçesine
ba¤l› Dursunlu yöresine kadar gelebildi ve buradaki gölsel
çökellerde fosillerini b›rakt›. Yine Dursunlu ve Düzce’de
dev geyik Megaloceros’un fosilleri bulundu. Ayn› bulgu
yerinden zengin Mammuthus trogintheii-step fili fosilleri)
iki farkl› hiparion (at) türü, bison ve birçok kemirgen
türü ve yine çok zengin bir kuﬂ faunas› saptand›.
Mammuthus rogentera cinsi fil fosilleri, Edirne, Eskiﬂehir,
Maraﬂ ile Erzurum-Pasinler’de bulundu. Kedigillerden
Homotherium Eskiﬂehir-Sö¤ütönü’nde, günümüz s›¤›r›n›n
atas› olan Bos Dursunlu ve Akﬂehir civar›nda, günümüz
ay›s›n›n atalar›ndan olan Ursus Merzifon-Kam›ﬂl›’da ,
Hippopotamus Dursunlu ve Datça’da, bugünkü köpe¤in
atas› Canis Eskiﬂehir-Sö¤ütözü’nde bulundu. Pleistosen,
Anadolu Pars›’n›n (Panthera pardus tulliana) özellikle Ege,
Akdeniz, Bat› Karadeniz, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da
ormanl›k, makilik da¤ ve vadilerde geniﬂ alanlara
yay›ld›¤› bir dönemdir. Sürek av› nedeniyle günümüzde bu
türün soyu ortadan kalkm›ﬂ bulunuyor. AnkaraBeypazar›’nda avlanan tahnit edilmiﬂ son örne¤i, MTA
B‹L‹M ve TEKN‹K 32 Kas›m 2006

