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Kadıköy ve Fikirtepe ’de 
yaşamış olan İstanbul’un ilk 
sakinleri Boğaz ’in günümüz 
özelliklerini kazanışına 
tanık olmuşlardır.

D
ünyanın sayılı su yolların
dan biri olan ve "Türk Bo
ğazları” olarak adlandırı
lan İstanbul ve Çanakkale boğazları 

ile Marmara Denizi hakkındaki jeo
loji. jeofizik ve jeomorfoloji çalış
malarına yakın sayılabilecek bir 
geçmişte başlanmıştır.

Özellikle İstanbul ve çevresinde 
1986 yılından beri bir kısmı ger
çekleştirilmiş, bir kısmı ise henüz 
başlangıç aşamasında olan mühen
dislik çalışmaları nedeni ile, Özel
likle İstanbul Boğazı’nın güney vc 
kuzey alanlarında vc Haliç'te (Foto 
l) çok sayıda denizci sondajı ya
pılmıştır. Buna ek olarak çoğu, 
boğazın doğu yakasında. Kocaeli 
Yarımadasının güneybatı ve batı 
alanlarında atık su projesi ile ilgili 
Pendik-Riva arasında bir çok son
daj gerçekleştirilmiştir.

Bunlardan Haliç’te "Yeni Galata 
Köprüsü" ve Haliç'i katedecek 
"Metro Köprüsü” için 6, Saraybur- 
nu-Salacak arasındaki "Tüp Geçit” 
için 15, boğazın kuzeyinde Selvi 
Burnu-Tarabya arasında "Melen 
projesi" ile ilgili 5 (Foto 2), İstan
bul’un doğu yakasında atık su pro
jesi ile ilgili Kadıköy Kuşdili 
Çayırı'nda 3 ve Anadolu Hısarı'nda 
Küçüksu Kasrı çevresinde yapılmış 
olan 8 sondaj (Şekil 1) üzerinde

Foto 1: İstanbul Boğozı'nın uzaydan görünümü
1986 yılından beri, çeşitli araştır
malar yapılmıştır. İnşaatı devam e
den "Yenikapı-Taksim Metro Hattı" 
üzerinde Haliç ve iki kıyısında ya

pılan 11 sondajın örnekleri üzerin
deki çalışmalar ise halen devam 
etmektedir.

Bu çalışmaların çoğu paleon-



toloji ve scdimantoloji amaçlıdır ve 
boğazın oluşumu ile ilgili ayrıntılı 
tektonik ve jeofizik araştırmalar 
henüz sonuca ulaşmamıştır.

Eldeki verilere göre İstanbul 
Boğazı (Fotol) yaklaşık 7.000 yıl
lık bir geçmişe sahiptir" nı. Buna 
karşılık Holosen öncesinde Marma
ra Denizi-Karadeniz arasındaki 
l.su yolunun Büyükçckmccc ve 
Terkos gölleri arasında olduğu 
Ardel ve İnandık11’ tarafından 1957 
yılında ileri sürülmüştür. 2. su yolu
nun ise İzmit Körfezi-Sapanca 
Gölü-Aşağı Sakarya Vadisi boyun
ca olduğu yaklaşık 100 yıl önce 
ortaya konulmuştur (Şekil 2). Bu 
fikri ilk olarak Andru$S0w(5) 
1890'da öne sürmüştür. Bunu 
izleyen dönemde bazı biyolog, jeo- 
morfolog ve yerbilimciler söz 
konusu iddiayı destekleyici çeşitli 
bulgular elde etmişlerdir14-6’1X9’0).

1986 yılında Haliç'te Yeni 
Galata Köprüsü’nün Karaköy aya
ğında yapılan sondajlardan birinde, 
Paleozoyik temel üzerinde akarsu 
kökenli çakıllı çamurlar arasındaki 
kumlu çamur mercekleri Textularia 
agluünanas (d'Orbigny), T. alboro- 
nensis (Colom), Adelosina lon- 
girostra (d'Orbigny), Pyrgo wili- 
amsoni (Silverstri) gibi Akdeniz 
kökenli foraminiferler (Meriç ve 
Sakınç. 1990) ile birlikte gözlenen 
ve yine Akdcnizi karakterize eden 

Turritella (T.) terebra (Linne) ile 
Corbula (V.) gibba Olivi gibi gas- 
trapod ve pclcsipodlann varlığı110 
dikkat çekicidir. Bu gibi mollusk 
kavkıları üzerinde ESR yöntemi ile 
yapılan yaş tayinleri, Akdeniz su
larının günümüzden 7.4()O±].3OO 
yıl önce Haliç'c kadar geldiğini 
ortaya koymaktadır”1.

Runun dışında, Üsküdar iskele
si açıklarında yapılmış olan TB-116 
sondajında (Şekil 1), yine mollusk 
kavkılarından 17.40-16.60 m ara
sından 6.100±1300, 15.20-14.50 m 
arasından ise 5.100±2.200 yıl gibi 
sayısal değerler elde edilmiştir*".

Tortullar fasiyes özellikleri açı
sından değerlendirildiğinde Haliç' 
te foraminiferler dikkate alınarak 
akarsu-acısu dcniz-acısu-deniz gibi 
zaman zaman değişim gösteren 
farkl] üç ortamın varlığına karşın, 
İstanbul Boğazı güneyinde mollusk 
faunası ile acısu-dcniz şeklinde iki 
farklı ortam belirlenmiştir. Keza 
Anadolu Hisarı güney alanındaki, 
Küçüksu Kasrı çevresinde yapılmış 
olan 8 sondaja ait örnekler kısmen 
değerlendirilmiştir. Ancak, bir 
kısım çalışmalar da halen sürdürül
mektedir”11415‘A Bu alanda istif, 
denız-acı su-deniz şeklinde bir 
fasiyes değişimi sunar. Buna karşın 
İstanbul Boğazı kuzey alanında 
yine foraminiferler dikkate alınarak 
Holosen istifinin taban bölümünde 

Triloculina marioni (Schlumber
ger), Eponidcs eoncamcratus (Wil
liamson), Rosalina globularis (d'
Orbigny) gibi Akdeniz kökenli tip
lerin ortaya çıkmaya başlaması ve 
üst düzeylerde cins ile tür sayısın
daki artış, mollusk faunasında Ana- 
dara diluvii (Lamarck), Modiolus 
barbatus (Linne), Dimya tcnuipli- 
cata (Sequenza), Lasaea nitida 
(Turton), Garı depressa (Pennant), 
Corbula (Lentidium) mediterranea 
(Costa), Alvania (Alvania) reticula
ta (Montagu), Turboclla (Turboel- 
la), parva (Da Costa), Piranella co- 
nica (Blainvillc), Triphora (Trip- 
hora) perversa (Linne), Retusa 
truncatula (Bruguiere) ile Cellaria 
salicomioides (Norman) gibi bry- 
zoonların Holosen tortulları içinde 
gözlenmesi, Akdeniz sularının İs
tanbul Boğazı’nda etkinliğinin art
tığını vurgulamaktadır* l7>.

Yapılan sondajlardan BPMB- 
14’te sondajında 21.00-22.00 m den 
alınan mollusk kavkılarından C14 
yöntemi ile 5.340-120 ve -125 yıl, 
7.00-8.00 m'den derlenen örnekler
den ise 4.040±7Û yıl gibi sayısal 
değerler elde edilmiştir (Prof. Dr. 
Namık ÇAĞATAY, İTÜ, Sözlü 
görüşme, 1999).

Önemli olan diğer bir özellik 
ise, Haliç Holosen çökcllerindc 
yaklaşık 80 foraminifer türünün 
varlığına karşın, bu değerin İstan
bul Boğazı güneyinde 30’a düşme
sidir. Yine, Haliç'te aynı türlere ait 
fert sayısının oldukça fazla olması
na rağmen, boğazm güney alan
larında fert sayısı aşırı derecede 
azalmaktadır. Kuzey Boğaziçi’nde 
ise tür sayısı yine 30 civarındadır 
ve fert sayısında da genelde bir 
azalma göze çarpmaktadır.

Boğazlardaki akıntıların etkinli
ği, gerek cins, gerek tür ve gerekse 
de fert sayısındaki azlığın nedeni 
olarak düşünülmektedir.

Daha önce yapılmış olan çeşitli 
çalışmalarda İstanbul Boğazı’nın 
eski bir nehir yatağı olduğu ve bir 
graben Özelliği taşıdığı ileri sürül-
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Şekil 1: Istanbul Boğazı ve çevresinde gerçekleştirilen sonda, yelleri bulduru haritası
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ferlere rast lanı İmaması; buna kar
şın ostrakodlar'dan kuzey alana 
benzer Loxoconcha sp. ile birlikte 
denizel ortamı simgeleyen Aurîla 
cinsinin varlığı; bryozoon grubuna
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ğazı'nın güney bölümünün gelişimi 
hakkında daha kesin bilgilerin ve
rilmesine imkan yoktur, Bununla 
birlikte, TB-116 sondajında tor
tulların tabanında 16.00 m'lık bÖ-

mektedir*21’. Bunu izle
yen dönemde Oktay ve 
Sakını/1*191 boğazın bir 
graben olduğuna deği
nerek söz konusu yöreyi 
"İstanbul Graben i 
rak isimlendirmişlerdir. 
Gökaşan vd.(20> boğazın 
kuzey alanının fluviyal 
faaliyetler sonucu, gü
ney alanının ise; (aylan
malar nedeniyle oluş
tuğunu belirtmişlerdir. 
Yazarlar yine, Beykoz- 
Büyükdcrc arasında tek- 
tonizmaya bağlı bir gö
lün varlığını belirtmek
tedirler. Yapılan son ça
lışmalarda ise İstanbul 
Boğazı kuzey alanında 
39.50 m kalınlık sunan 
genç çökellerde, ne bir 
nehirin, vc ne de bir 
gölün varlığını ortaya 
koyacak verilere rast- 
lanı İmamı şt ıhl7-2”.

Buna karşın, boğazın 
güneyinde; özellikle 
"Tüp Geçit" hattında ya
pılmış olan 12 sondajdan 
(TB-108, 112, 114, 113, 
103, 117, 118, 119, 111, 
110,120, 121) Saraybur- 
nu tarafında 1, Salacak 
tarafında ise 6 sondajda 
Paleozoyik yaşlı temel 
kayaçlara ulaşılmış, en 
Önemli olan orta bölüm
de ise sondajlar genç çe
kellerin içinde bırakıl
mıştır. Yalnız bunlardan 
TB-114 sondajında te
mel kayaya ulaşıldığı 
araştırmacılar tarafından 
belirtilmiş ise de'23’; son
dajı yapan şirket yetki
lileri tabanda gözlenen 
yaşlı birimin bir blok 
olabileceğini söylenmektedirler. 
Deniz seviyesinin 85.00 m altında 
olan bu bininin varlığı vc istifin 
tümünün kesilmiş olması kuşku
ludur. Bu nedenle, İstanbul Bo

lümde Akdeniz kökenli foraminî- ait örneklerin istifin üst 20.00 m lik



bölümünde gözlenmesi ve bu son
daja ait farklı düzeylerde pele- 
sipodlardan Lasaea nitida (Turton) 
ile gastrapodlardan Hydrobia (H.) 
acuta Drapamaud'un yer alması ve 
bunların boğazın kuzeyindeki 
Holosen çökellcri içinde de bulun
ması'" IL22t söz konusu güney böl
genin kuzey alana benzer olarak 
Plcyistoscn’dc de Karadeniz özel
likli bir denizsel etki altında 
kaldığına tam bir açıklama getire
memektedir. Bu duruma, ''Tüp 
Geçit1' projesi kesinlik kazandığın
da, yapılacak olan sondajların tüm 
güzergah boyunca temel kayaya 
kadar ulaşması halinde, elde edile
cek verilerin incelenmesi bir belir
ginlik kazandıracaktır.

Şu anda varsayım olarak düşü
nülen durum, Oktay ve Sakınç"* 1 
tarafından ileri sürülen ve "İstanbul 
Grabcni" olarak adlandırılan gra- 

bendc, yaklaşık Kandilli-Yeniköy 
arası kesimde palcotopoğrafık bir 
yükselti bulunduğudur2172'”. Bu yük
seltinin kuzey bölümünde, Orta 
Pleyistoscn döneminde, Karadeniz 
güneye doğru uzanmış ve ince- 
uzun bir körfez oluşturmuştur. 
Selviburnu-Tarabya arasındaki 
BPMB-14 no’lu sondaj verileri bu 
özelliğin en güzel kanıtıdır"7 221. 
Güney alanda da buna benzer bir 
özelliğin olabileceği düşünülebilir 
ve bu varsayımın doğru veya yanlış 
olduğunu ilerideki projelere bağlı 
olarak geliştirilecek çalışmalar 
ortaya koyacaktır.

Holosen ortalarında Chappell 
ve Shackleton1281 tarafından ileri 
sürülen Dünya çapındaki deniz 
seviyesindeki yükselme ve bu 
dönemde gelişen tektonik hareket
lere bağlı olarak ortadaki bariyer 
çökmüş veya Akdeniz suları bu 

bariyeri aşarak Karadeniz’e ulaş
mıştır. Üsküdar iskelesi açıklarında 
yapılmış olan TB-116 sondajında 
21.10-23.70 m ve Anadolu Hisarı, 
Küçüksu Kasrı çevresindeki SK-1 
sondajında 25.10-23.00 m'ler ara
sında 2.60 vc 2.30 m kalınlıkta bir 
fakın (kavkılı kum) düzeyi göz
lenir. Boğazın doğusunda, orta vc 
güney kesimlerde rastlanılan vc bir 
plaj oluşumu olan falun'un varlığı 
hem deniz düzeyindeki yüksel
menin ve hem de tektonik aktivi- 
tenin en güzel kanıtıdır"6'7’2'*.

Eldeki veriler, İstanbul Boğazı 
Kuvaterner istifinde Orta Pleyis
toscn ile Holosen arasında bir u
yumsuzluk olduğunu belirgin bir 
şekilde vurgulamaktadır.

Bu bilgilerin dışında İstanbul 
Grabeni olarak adlandırılan"* 1 İs
tanbul Boğazı'nın doğu vc batı kıyı 
alanlarına genelde Kuzey Anadolu 

Şekil 2: Mormoro Denizi-Kcra Deniz orasındaki su yollan.
1. bağlonlı Büyükçekırece Gölıi-Terkas Gölü, 2. boğlanlı İzmit Körfezi-Saponce Gölü-Aşağı Sakarya Vadisi, 3. bağlamı İstanbul Boğazı



Fayı'na dik veya dike 
yakın, KB-GD ve KD-GB 
yönlü faylar egemendir. 
Bu ana faylara karşın her 
iki yakada genel olarak D- 
B yönlü, Kuzey Anadolu 
Fayı na paralel ikincil fay
ların oluşturduğu yan 
graben sistemleri bulun
maktadır (Şekil 3). Üskü
dar, Beylerbeyi, Anadolu 
Hisarı, Çubuklu, Beykoz, 
Baltalımanı, İstinye, Orta- 
köy, Beşiktaş, Dolmabah- 
çe ve Haliç alanları bun
lara örnek olarak veri
lebilir. Marmara Deni- 
zi’nin kuzeyinde ise özel
likle Kocaeli Yarımada- 
sı'nın güneyinde, Kuzey 
Anadolu Fayı'na dik veya 
dike yakın konumda, KB- 
GD veya KD-GB doğrul- 
tulu ikincil grabenler yer- 
almaktadır. Haydarpaşa 
(îbrahimağa), Kuşdili, 
Bostancı, Küçükyalı, Mal
tepe, Dragos, Tuzla ve 
Dil ovası ile batıda Ycni- 
kapı, Velicfcndi, Ayamama 
alanları bu özelliği yansı
tacak tipik mcvkilerdir.

Gerek İstanbul Boğa- 
zı'nın iki yakasında ve 
gerekse Kocaeli ve Çatalca 
yarımadalarının güneyinde 
oluşmuş bu graben sistem
lerinin farklı zamanlarda 
meydana geldiği kesindir. 
Örneğin Haliç'te elde 
edilen en eski yaş 7.4001 
1.300 yıl, Kuşdili Grabc- 
ni'nde ise 925.000ı 
10],000 yıldır. Dılovası’n- 
da sayısal yaş elde edil
memiş olmasına rağmen, gözlenen 
foraminifer vc ostrakod faunası 
İzmit Körfezi Holosen topluluğu ile 
büyük benzerlik göstermektedir43”. 
Yine, Anadolu Hisarı Grabcni'nin 
de Haliç'e benzer yaşta olduğu 
düşünülmektedir'1”.

İstanbul Boğazı için en Önemli

konu, boğazı veya İstanbul Grabe- 
ni'ni oluşturan tektonik olayların ne 
şekilde meydana geldiğidir. Okay 
vd124), yapmış oldukları çalışmada 
Karadeniz'in batısındaki K-G doğ- 
rultulu Batı Karadeniz Fayı’nın, 
Istranca Zonu ile İstanbul Zonu a- 
rasmda sınır oluşturduğunu belirt
mektedirler. Ardel ve İnandık'4* 

tarafından ileri sürülen Marmara 
Denizi-Karadeniz arasındaki 1. su 
yolu bu alana düşmektedir. Bu du
rumda, fayın hemen doğusunda ve 
İstanbul Zonu'nun faya yakın bö
lümünde boğazın açılmasını sağla
yan tektonik olaylar ne şekilde ge
lişmiştir? Bu soru uzun zamandır 
cevap beklemektedir. Yanıtlanması 



yine tektonik üzerinde çalışan yer
bilimcilere düşmektedir. Çünkü, 
son yıllarda İstanbul Boğazı ve 
yakın çevresi ile ilgili olarak gerek 
deniz içinde ve gerekse karada 
deniz seviyesi altında elde edilmiş 
pekçok bilgi mevcuttur.

Sonuçta, İstanbul Boğazı ve 
çevresi ile ilgili araştırmalara 13 
yılını veren bir yerbilimci olarak 
şunu belirtmek isterim ki, İstanbul 
Boğazı'nın günümüz özelliklerini 
kazanmış olduğu dönemde, boğa
zın doğu yakasında. Kadıköy Fikir- 
tepe'de yaşamış olan İstanbul'un ilk 
sakinleri’26 2’5 bu olayı gözlem
lemişler, daha doğrusu şahit olmuş
lardır.
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