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Sedimentological properties and depositional environments of the Holocene sequence in Yenikapı, İstanbul
Meltem SEZERER BULUTa* , M. Namık YALÇINb ve Oya ALGANc
STFA Temel Araştırma ve Sondaj AŞ, İstanbul.
İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
c
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.
a
b

Araştırma Makalesi
Anahtar Kelimeler:
Holosen, Sedimentoloji,
Tane boyu dağılımı,
Theodosius limanı,
İstanbul.

Geliş Tarihi: 26.06.2018
Kabul Tarihi: 25.09.2018
Keywords:
Holocene, Sedimentology,
Grain size distribution,
Theodosian harbor,
İstanbul.

ÖZ
İstanbul-Yenikapı Theodosious Antik Limanında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları Bizans
dönemine ait çok sayıda gemi batığı, çeşitli arkeolojik buluntular ve Holosen yaşlı bir çökel istifinin
açığa çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu çalışmada, kazı alanındaki bu çökel istifi ayrıntılı bir şekilde
incelenmiş ve Holosen yaşlı istifin çökelme ortamı saptanmıştır. Bu amaçla dört profilde (S1, S2,
S3, S4) toplam kalınlığı 17.75 m olan 14 ayrı kesit incelenerek, farklı analizler için 100 adet çökel
örneği derlenmiştir. Bu örnekler üzerinde tane boyu (elek analizi, sedigraf analizi) ve XRD analizleri
yapılmıştır. Analiz sonuçlarıyla İstanbul jeolojisinin çok tanınmayan bu Holosen yaşlı çökel istifinin
fasiyes özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Tüm verilerin değerlendirilmesinin sonucunda,
söz konusu denizel çökellerin yükselen deniz seviyesi (trangresyon) sonucu koy veya haliçli bir kıyı
ortamında çökeldikleri belirlenmiştir. Bu koya dökülen Lykos deresinin taşıdığı malzeme nedeniyle
giderek sığlaşan ortamda biriken kaba kırıntılı çökeller ise bir akarsu ortamında çökelmişlerdir.
ABSTRACT

During the salvage excavations in the area of the former Theodosian harbor in Yenikapı-İstanbul
several ship wrecks from the Byzantine period, archaeological objects from different periods
and a Holocene aged sedimentary sequence have been uncovered. In this study the lithological,
lithostratigraphical and facies properties of the Holocene sequence are investigated in detail and
its depositional environment is determined. For this purpose along four profiles (S1, S2, S3, S4)
14 different sections of a total thickness of 17.75 m are studied and 100 samples are collected. The
grain size distribution of the samples is defined by sieve and sedigraph analysis and mineralogical
composition by XRD method. Results of these analyses and facies characteristics of this poorly
known Holocene sequence are used for the definition of the depositional environment. Accordingly,
the marine sediments are deposited in a near-shore environment, with a natural embayment or
estuary transgressively. Terrigenous and anthropogenic material carried by the Lycos River, at the
Received Date: 26.06.2018 mouth of this natural embayment, resulted in first a regression and then a high-energy fluvial system
Accepted Date: 25.09.2018 in the study area.

Atıf bilgisi: Bulut Sezerer, M., Yalçın, M. N., Algan, O. 2019. Sedimentological properties and depositional environments of the Holocene
sequence in Yenikapı, İstanbul. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 160, 21-43.
http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.502415
* Başvurulacak yazar: Meltem SEZERER BULUT, meltems@stfa.com

21

MTA Dergisi (2019) 160: 21-43

1. Giriş
İstanbul Boğazı’nın iki yakasını raylı tüp geçitle
bağlayan “Marmaray Projesi” için Yenikapı’da (Şekil
1) İstanbul Arkeoloji Müzesi yönetiminde yapılan
kazılarda Bizans Dönemi Theodosius Limanı’na
ait 36 gemi batığı ile çeşitli kalıntılar bulunmuştur
(Kızıltan, 2007; 2010; 2014; Asal, 2010; Çelik,
2007; Kocabaş, 2015; Pulak vd., 2015). Çok sayıda
batık ve çeşitli arkeolojik buluntuların yanı sıra
İstanbul ve yakın dolaylarında o güne kadar sadece
mühendislik jeolojisi amaçlı sondajların bazılarında
kesilmiş olan, Kuvaterner yaşlı bir çökel istifi de
açığa çıkarılmıştır. Kazı alanında Kuvaterner yaşlı
istif ile birlikte, Paleozoyik ve Senozoyik yaşlı

birimler de bulunmaktadır. Buradaki istif tabandan
üste doğru Trakya formasyonu (Paleozoyik), Miyosen
çökelleri, bataklık kili (Holosen), denizel çökeller
(Holosen), Bayrampaşa (Lykos) Deresi’nin akarsu
çökelleri (Holosen), bitkisel toprak ve yapay dolgu
birimlerinden oluşmaktadır.
Bu birimlerin litolojik, stratigrafik ve jeoarkeolojik özellikleri çeşitli araştırmacılar tarafından
incelenmiştir (Algan, vd., 2007; 2009; 2010; 2011;
2014; Perinçek, 2010a; 2010b; Yalçın vd., 2015; 2019).
Antik Thedosius Liman kazısında açığa çıkartılan istif,
Holosen dönemi çökelme ortamları ve değişimlerinin
önemli kanıtlarını da içermektedir. Ancak, özellikle
Holosen yaşlı birimlerinin sedimentolojik özellikleri
ile çökelme ortamının analizine yönelik çalışmalar
sayı ve kapsam olarak çok sınırlı kalmıştır.
Bu çalışmada, arkeolojik kazılar sırasında açığa
çıkartılan Holosen yaşlı deniz ve akarsu çökellerinin
ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, sedimentolojik
özelliklerinin ortaya konması ve çökelme ortamlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. .
2. Malzeme ve Yöntem
Holosen yaşlı istifin jeolojik, stratigrafik ve
sedimentolojik özelliklerinin belirlenmesi için kazı
alanında dört profilde (S1, S2, S3, S4) toplam 17.75
m’lik kesit ölçülmüş, kesitler boyunca farklı analizler
için 100 adet örnek derlenmiştir. Kesit ölçümü yapılan
ve örneklerin derlendiği profillerin kazı alanındaki
konumları şekil 2’de görülmektedir.
Örneklerin tane boyu dağılımının belirlenmesi
amacıyla (-8)-(4) ɸ arasındaki tane boyu için elek
analizi ve (4)-(10) ɸ arasındaki tane boyları içinse
Micromeritics Sedigraph analizi yapılmıştır. Bu
amaçla, kaba kısım (-8 ile 4 ɸ) elek analizi ile değişik
boyutlara ayrılmış, bunlar tartılarak yüzde miktarları
hesaplanmıştır. İnce boyut (4 ile 10 ɸ) grubu ise
Micrometritics Sedigraph cihazında analiz edilerek
kendi içindeki tane boyu dağılımı elde edilmiştir. Bu
iki analiz sonucunda 256-0,001 mm aralığındaki tane
boyu dağılımı saptanmıştır.

Şekil 1- Çalışma alanı bulduru haritası.
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Kayaçların
mineralojik
bileşimlerinin
belirlenebilmesi için her birime ait temsilci örnekler
öğütülerek, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Mineraloji ve Petrografi Laboratuvarı’nda Philips
marka PW-1430 model X- ışını Difraktometresi
(XRD) cihazında analizleri yapılmıştır. Bu cihazda

Şekil 2- İncelenen iskelelerin (İ3, İ5-6-7-8, İ17) kazı alandaki konumları ve bu alanlarda incelenen kesitler (S1 ,S2, S3, S4) (Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün izniyle kullanılmıştır).
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Cu Kα radyasyonu, Ni filtre, 36 kV gerilim, 20 mA
akım, 2 Ө =1o/d gonyometre hızı ve belli C.P.S.
duyarlılıklarında yapılmıştır. Her bir örnek için ölçüm
5-65 arasındaki 2Ө değerleri arasında yapılmıştır.
XRD analizlerinin sonuçları kalitatif ve yarı
kantitatif olarak iki şekilde değerlendirilebilir.
Kantitatif/yarı kantitatif metod, farklı kristal
sistemlerinin farklı difraksiyon özelliklerinin
olması nedeniyle, çok güvenilir değildir. Ayrıca
aletsel koşulların ve bazı piklerin çakışmasından
kaynaklanan hatalar da değerlendirmede etkili
olmaktadır (Hooton ve Giorgetta, 1977). Bu nedenle
çeşitli faktör hesaplarıyla bu hataların giderilmesine
çalışılmaktadır (Hooton ve Giorgetta, 1977).
Bu çalışmada çok detaylı olmasa da örneklerin
mineralojik bileşimine bir yaklaşım sağlayabilmek
için, faktör hesabı yapılmaksızın, bolluklarına göre
bir değerlendirilme yapılmıştır. Bu değerlendirmede,
XRD analiz sonucunda elde edilen pik yükseklikleri
baz alınarak örnekte bulunan tüm minerallerin pik
şiddetleri belirlenmiştir. Ardından her bir örnekteki
minerallerin pik yükseklikleri arasında doğru orantı
kullanılarak, en yüksek pikten en düşük pike kadar

mineral yüzdeleri tespit edilmiştir. Böylece her bir
örneğin bileşimindeki minerallerin bolluklarına göre
bir sıralama yapılmıştır.
3. Genel Jeoloji
İstanbul’da
bulunan
Tarihi
Yarımada’nın
güney kenarında yer alan Yenikapı’da yüzeylenen
kaya toplulukları Paleozoyik ve Senozoyik yaşlı
birimlerden oluşmaktadır (Şekil 3). Paleozoyik
yaşlı Trakya Formasyonu; kumtaşı, silttaşı, kiltaşı
ardalanması ile temsil edilir ve çalışma alanında
temeli oluşturmaktadır. Uzun süreli bir kesikliğin
ardından temel üzerinde uyumsuz olarak yer alan
Miyosen yaşlı çökellerde Çukurçeşme, Güngören
ve Bakırköy formasyonları ayırt edilmiştir (Gedik
ve Aksay, 2002). Çukurçeşme Formasyonu sarı-bej
kum ve killi kum bantları içeren yeşilimsi gri, siltli
kumlu killerden oluşmaktadır. Güngören Formasyonu
yeşilimsi gri renkli, yer yer laminalı killerden
oluşmakta ve kumlu siltli seviyeler içermektedir. Bu
iki formasyonun üzerinde kil ara tabakalı, Mactra’lı
kireçtaşlarından oluşan Bakırköy Formasyonu yer
almaktadır. Açısal uyumsuzlukla kendinden yaşlı

Şekil 3- Yenikapı alanı ve çevresinin genel jeoloji haritası (Sayar, 1977; Gedik ve Aksay, 2002; Gedik vd., 2005; Algan
vd., 2011) (Anadolu Yakası için bir jeoloji haritası verilmemiş olup, o bölge
simgesi ile gösterilmiştir.).

24

MTA Dergisi (2019) 160: 21-43

birimler üzerine kırmızı-kahverengi ve sarı çakıl ve
kumlardan oluşan Belgrad formasyonu ile siyahımsı
gri çakıl, kum, kil ve çamurlardan oluşan Kuşdili
formasyonu gelmektedir. En üstte ise dere veya akarsu
vadileriyle sınırlı alüvyon çökelleri ve yapay dolgu
yer almaktadır.
İnceleme alanı ve yakın dolaylarında Paleozoyik
ve Senozoyik yaşlı kaya birimlerinin sadece bir
bölümü bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada
sadece Yenikapı ve çevresinde yer alan birimler
tanıtılmıştır. Yenikapı kazı alanında temel kaya
olarak adlandırılan birim İstanbul Paleozoyik istifinin
en üst kesimini oluşturan Erken Karbonifer yaşlı
Trakya Formasyonu’dur. Bu birim çalışma alanında
doğal olarak mostra vermese de, yapılan temel
kazıları sırasında rastlanılmıştır. Trakya Formasyonu
genellikle grimsi, kurşuni yeşil ve kahve renkli
grovak ve şeyllerden oluşmakta olup, ince-orta-kalın
tabakalanmalıdır. Birimin alt sınırına temel kazılarında
ve mühendislik jeolojisi amaçlı açılmış olan sığ
sondajlarda rastlanılmamıştır. Üzerinde yer alan
Güngören Formasyonu ile ilişkisi ise uyumsuzdur.

Miyosen yaşlı Güngören Formasyonu ile yer yer
siyah kil üzerinde yer alan Holosen yaşlı çökel istifi
denizel ve fluviyal olarak iki birime ayrılabilmektedir.
Holosen yaşlı denizel birim gri, beyaz renkli iri çakıl
ve çakılcıklarla başlayarak, açık sarı ve bej renkli bol
kavkılı kum ve kum, siltli-killi kum ile devam eder ve
yer yer saçılmış olarak 5-7 yy. ait amfora, seramik,
kemik, cam ve sikke gibi parçalar içermektedir
(Kızıltan, 2010; 2014; Algan vd., 2011). Üzerinde
yer alan fluviyal birim ise kötü-orta yuvarlaklaşmış
çakıl, çakılcıklar ile kaba kumlardan oluşan tipik
bir akarsu çökeli olup, içerisinde bol miktarda 8-11
yy. ait seramik parçaları ve antropojenik malzeme
bulunmuştur (Kızıltan, 2010; 2014; Algan vd., 2011).
İstifin en üstünde yer alan yapay dolgu, Bizans
ve Osmanlı dönemine ait dolgular, bostan toprağı
ve yakın dönem (20. yy.) beton-moloz artıklarını
içermektedir (Şekil 4).

Miyosen yaşlı birimlerden Yenikapı kazı alanında
yüzeylenen birim Geç Miyosen yaşlı Güngören
Formasyonu’dur. Birim çalışma alanında da geniş
yüzlekler vermektedir. Güngören Formasyonu, açık
yeşil ve yer yer sarımsı yeşil renkli kiltaşı, silttaşı,
kumtaşı ve kireçtaşı düzeylerinden oluşmaktadır.
Killer içinde ayrıca bitki sap ve yaprak izleri, silt ve
kum mercekleri gözlenmektedir. Çalışma alanında
Güngören Formasyonu’nun alt ve üst sınırları
uyumsuzdur. Birimin üstünde Holosen yaşlı denizel
birim (Kuşdili formasyonu) ve/veya koyu renkli kil
birimi bulunmaktadır.
Güngören Formasyonu üzerinde yer alan koyu gri,
siyah ve ender olarak kahverengi homojen görünümlü
ince kırıntılı çökellerden oluşmuş kil birimi, çalışma
alanının sınırlı bir kesiminde gözlenmektedir. Siyah kil
birimi alanda en çok 9 m’lik bir kalınlığa sahip olup,
kenarlara doğru kalınlığı incelerek kaybolmaktadır.
Birimin egemen litolojisi kil olup, laminalanma veya
tabakalanma belirgin olarak gözlenmemiştir. Birimin
en üst kesiminde denizel birimle olan dokanağında
deniz tabanında yaşayan organizmaların faaliyetleri
ve/veya kurumaya bağlı oluşmuş çatlakların denizel
kumla doldurulması sonucu kum dolguları gözlenir.
İstifin daha alt kesimlerinde de yerel ve küçük ölçekli
kanal dolguları olarak gelişmiş kumlu seviyeler ve
kum yaygıları gözlenmektedir (Yalçın vd., 2015).

Şekil 4- Yenikapı çökel istifinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti.
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4. Holosen Yaşlı Çökel İstifi ve Özellikleri
Holosen yaşlı çökel istifi sırasıyla litostratigrafi,
litolojik özellikler, mineralojik bileşim, tane boyu
dağılımı, fosil içeriği, çökel yapıları başlıkları altında
ele alınacaktır. İstif tabanda değişik boyutta çakıllar
ile başlayıp, üste doğru sarı bej renkli ince taneli
kumlara ve tavanda akarsu ortamı kum ve çakıllarına
geçmektedir. Holosen yaşlı çökel istifi, yapılan
ayrıntılı çalışmalar sonucunda alttan üste doğru 7 alt
birime (Birim 2-8) ayrılarak incelenmiştir.
4.1. Litostratigrafi
Holosen istifinin stratigrafisi ve litolojik özellikleri
aşağıda yaşlıdan gence doğru birimler bazında
tanıtılmıştır. İstifin temelini Birim 1 olarak adlanmış

Miyosen yaşlı Güngören Formasyonu ile Holosen
yaşlı bataklık kili oluşturmaktadır (Şekil 4).
Birim 2 (Taban kırıntılıları); açık sarı-bej renkli
kaba kum ve/veya blok-iri çakıl-çakılcıklarla başlayıp,
orta-kaba taneli kum, yanal devamlılığı olmayan bol
kavkı-kavkı kırıklı kum mercekleri ve ikinci bir seviye
halinde bulunan iri çakıl ve bloklardan oluşmaktadır
(Şekil 5). Köşeli, yassı, organizmalar tarafından
oluşturulmuş delme izleri içeren iri çakıllar ve bloklar
Birim 2’nin tabanında görülmektedir. İki seviye
halinde dizili olan bu blok ve çakılların üzerinde
denizel bentik bir faunaya ait yuvalarının bulunması,
bunların uzun süre deniz ortamında kaldıklarını işaret
etmektedir. Bu çakılların İstanbul’daki PaleozoyikSenozoyik yaşlı kayalardan türediği Algan vd. (2010)

Şekil 5- Birim 2’nin içerisinde iki seviye halinde görülen yassı blok ve iri çakıllar ( A) ile binik yapı gösteren iri kavkılı
yuvarlak çakıllar (B).
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tarafından belirtilmiştir. Yalçın vd. (2015), bu çok iri
ve köşeli blokların işlevsel amaçlarının, deniz ve/veya
dalga etkisine rağmen, tanınabildiğini, bu lokasyona
insan eliyle taşınmış olabileceğini ve bunların Neolitik
dönem yapılarında kullanılmış olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, bölgede yer alan siyah kilin üzerinde, yükselen
deniz seviyesi nedeniyle kara yönünde ilerleyen
denizin taşıdığı daha küçük (yaklaşık 10 cm), yuvarlak,
binik yapı sunabilen taban çakılları da bulunmaktadır
(Yalçın vd., 2015). Birim çalışma alanında hem
Miyosen yaşlı Güngören Formasyonu hem de siyah
kilin üzerinde bulunmaktadır. Tanımlanan bu çakıliri çakıl-bloklar, aradaki kum ve yanal devamlılığı
olmayan kum mercekli seviyenin çalışma alanındaki
toplam kalınlığı 25-50 cm dolayındadır. Deniz
yönünde güneye doğru çakıl oranı azalır, kara yönünde
ise alttaki birinci seviye çakıl ile aradaki kum düzeyi
kamalanır ve üstteki ikinci seviye ufak taneli çakıl
düzeyi doğrudan temelin üzerine gelir.
Birim 3 (Kavkılı kumlar); tabanda 30-70 cm
kalınlığında, bol kavkı ve kavkı kırıklı kaba kum (3a)
ile başlar üstte doğru kum miktarının arttığı toplam
kalınlığı yaklaşık 30-60 cm olan ve sadece saçılmış
kavkılar içeren kaba kum (3b) birimine geçer. Çalışılan
profillerde (S1-S2-S3-S4) birim 3’ün üst kesiminde
ince bantlar halinde oksitlenmiş seviyeler gözlenmiştir
(Şekil 6). Özellikle profil S3 ve S4’de oksitlenmiş bu
seviyeler çok belirgindir. Bunun nedeni, birim 3’ün
üzerindeki birim 4 içerisinde bulunan amfora vb.
malzemelerin oksitlenmesi sonucu alttaki birim 3’ün
kumlarının boyanmış olmasıdır.

Şekil 6- Birim 3 ve birim 4’ün arazideki görünümü.

Birim 4 (Kumlu seviye); açık sarı kaba kumlu bir
birim olup, yerel olarak siltli killi seviyeler, küçük
ölçekli çapraz tabakalar ve yer yer kil-çamur topakları
içermektedir. Özellikle birimin alt seviyelerinde bol
miktarda kavkı mercekleri, az sayıda amfora parçaları,
kemik ve çürümüş odun parçası ile nadiren çakıllar
bulunmaktadır (Şekil 6 ve 7). Birim 4’ün kalınlığı,
çalışma alanı sınırları içerisinde yanal olarak kısa
mesafelerde değişimler gösterse de, kalınlığın genel
olarak 50-100 cm arasında değiştiği belirlenmiştir.

Şekil 7- Birim 5 içindeki kaotik-antropojenik katkı içeren seviyenin
çalışma alanının kuzey kesiminde yer alan S1 profilindeki
görünümü.

Birim 5 (Kaotik seviye); tabanı aşındırmalı olan,
siltli-killi kumlardan ve karmaşık bir depolanma
ürünü olan kaotik bir topluluktan oluşmaktadır.
Birim 5, S1, S2 ve S4 profillerinde sadece kaotik
seviyeden oluşurken, S3 profilinde kaotik seviye
ince taneli bir matriks içerisinde gözlenmektedir. Bu
kaotik birim bol miktarda amfora-seramik parçaları,

hayvan kemikleri, sikkeler, kırılmış veya bütün olarak
korunmuş cam eşyalar, mermer çakıl ve bloklar
içermektedir. Seramikler ve amforalar 5 ile 7. yüzyıla
aittir (Algan vd., 2011). Birim 5’in kalınlığı çalışılan
S 2-3-4 profillerinde genel olarak 20-50 cm arasında
değişmekteyken, S1 profilinde (S2-3-4 profillerinin
daha kuzeyinde) kalınlığın 20 cm’yi aşmadığı
görülmüştür (Şekil 7).
Karmaşık bir depolanma ürünü olan bu birim;
Perinçek
(2010a) ve Bony vd. (2011)’e göre
muhtemelen MS 557 yılı depremi sonucu oluşmuş
bir tsunami çökelidir. Algan vd. (2011) ise, sel veya
tsunami olasılığını göz ardı etmemekle birlikte, bu
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malzemenin Bizans Theodosius liman mendireğinin
içinde günlük faaliyetlerin sonucu olarak çökeldiğini
belirtmiştir. Yalçın, vd. (2015) ise birimin çökelme
mekanizmasının anlaşılması için daha çok veriye
gereksinim olduğunu, birimin özellikleri ve kaotik
yapısı göz önüne alındığında olağan bir liman dolgusu
olma olasılığının düşük olduğunu, İstanbul’da modern
zamanlarda da yaşanmış olan çok kuvvetli bir yağışın
ardından meydana gelen ve önüne kattığı her türlü
malzemeyi denize sürükleyen bir selin de, benzer bir
çökel topluluğu oluşturacağını öne sürmüştür. Göktürk
vd. (2011) tarafından söz konusu dönemde yağışların
etkin olduğu gösterilmiştir. Pearson vd. (2012) ve
Kuniholm vd. (2014; 2015) ise dendrokronolojik
verilerin ışığında kaotik birimin tsunamiye neden
olduğu düşünülen MS 557 depreminden daha genç
olduğunu belirtmişlerdir. 5 No’lu birimin çökelmesine
neden olan sürecin açıklığa kavuşturulması için yeni
verilere gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır.
Birim 6 (Kavkılı, silt, kil ara seviyeli kumlar); açık
sarı, bej renkli ince taneli kumlardan oluşur. İçerisinde
midye kabuklarından oluşan merceksi düzeyler ve yer
yer siltli-killi bantlar bulunur (Şekil 8). Birim 5 ile
birim 6 arasındaki geçiş tedricidir. Birim 6, S2 ve S4
profillerinde alandaki arkeolojik çalışmalar sırasında
bu çalışmadan daha önce kaldırıldığından, sadece S1
ve S3 profillerinde gözlemlenmiştir. Birimin çalışma
alanındaki kalınlığı 100 cm’ye kadar ulaşmaktadır.

ise 10 ile 11. yüzyıla aittir (Algan vd., 2007). Perinçek
(2008) göre, 10. ve 11. yüzyıllar içinde İstanbul
kıyıları iki büyük fırtınanın etkisinde kalmış olup,
bu keramikli düzeyler fırtına dalgaları sonucunda
oluşmuştur. Birim, önceki arkeolojik kazılar nedeniyle
sadece S1 ve S3 profillerinde gözlemlenmiş olup,
kalınlığı 40-70 cm’dir.
Birim 8 (kaba kırıntılılar); Birim 2’den birim 7’ye
kadar Holosen yaşlı denizel birimi temsil eden istifin
üzerine uyumlu ve geçişli olarak fluviyal Holosen
olarak adlandırılan 8 no’lu birim (kaba kırıntılılar)
gelmektedir (Şekil 4). Fluviyal Holosen birimi genel
olarak, Lykos deresince taşınan doğal kırıntılı ve
antropojenik malzemeden oluşan sarı, kahve renkli,
kaba taneli çökellerle temsil edilmektedir. Birim
8, üç alt birime (8a, 8b, 8c) ayrılmıştır (Şekil 9).
Birim 8a, yerine göre derecelenme sunan ve/veya
sunmayan, iyi-orta yuvarlaklaşmış, iri çakıllı kaba
taneli kumlardan oluşmaktadır. Üzerine gelen birim
8b, belli bir seviye halinde iyi yuvarlaklaşmış çakılçakılcıklar ve birim 8a’ya göre daha iyi boylanmalı
kumlardan oluşmaktadır. En üstte yer alan 8c’de
ise tane boyutunun arttığı görülür. Birim iyi-kötü
yuvarlaklaşmış çakıllı kaba kumlarla temsil edilir.
Birim 8, genelde kırmızı, siyah, bej renklidir. Ayrıca
kırılmış ve iyi yuvarlanmış seramik, keramik, kemik
ve kavkılar ile siyah renkli organik maddece zengin

Birim 7 (seyrek çapraz tabakalı kumlar), tabanda
amfora-keramik parçaları, çakıl ve bloklar ile başlayıp,
üstte doğru birim 6’ya benzer özelliklerde olan
homojen açık sarı orta-ince kumlara geçer (Şekil 8).
Birim 7’nin kumlu seviyelerinde ayrıca yer yer çapraz
tabakalanma ile siltli killi bantlar da görülebilmektedir.
Bu birimin tabanında yer alan amfora ve seramikler

Şekil 8- Birim 6 ve içerdiği siltli seviyeler ile Birim 7’nin taban
kesimlerinin görünümü.
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Şekil 9- Birim 8’in üç alt üyesinin (8a, 8b, 8c) litolojik özelliklerinin
S1 profilindeki görünümü.
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ince seviyeler de içerir. Birimin üzerine yapay dolgu
(Birim 9, toprak örtü) gelmektedir. Fluviyal birimin
çalışma alanındaki ortalama kalınlığı 1 m’dir.
Kalınlığın çalışma alanının batısına doğru arttığı
saptanmıştır.
4.2. Litolojik Özellikler
Yukarıda makro gözlemlere dayalı olarak verilen
litoloji tanımlarını, sayısal verilere dayalı olarak
yeniden belirlemek amacıyla, incelenen S1, S2, S3
ve S4 profillerinden derlenen örneklerin elek analizi
sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu bağlamda, her bir

birimden derlenmiş örneklerin elek analizi sonuçları
Folk ve Ward (1957) diyagramları yardımıyla
değerlendirilmiştir. Bu diyagramlarda kaba tane
içeriğinin belirlenmesi için çakıl (G)-kum (S)-çamur
(M) yüzdeleri, ince tane içeriği içinse kum (S)-silt
(Z)-kil (C) yüzdelerinin gözetildiği üçgen diyagramlar
kullanılmıştır. Şekil 10a ve 10b’de her bir profil için
oluşturulmuş üçgen diyagramlar ile birimlerin bunlara
göre belirlenmiş litolojileri görülmektedir.
Şekil 10a ve 10b’ye göre, Birim 2, 8mm’den
büyük tane boyu nedeniyle blok ve iri çakıllarla

mG: Çamurlu Çakıl,
gM: Çakıllı Çamur,
gS: Çakıllı Kum,
cS: Killi Kum,
sC: Kumlu Kil,

MsG: Çamurlu Kumlu Çakıl,
gMS: Çakıllı Çamurlu Kum,
sM: Kumlu Çamur,
mS: Çamurlu Kum,
mS: Çamurlu Kum,
zS: Siltli Kum,
sM: Kumlu Çamur,
sZ: Kumlu Silt

Şekil 10a- S1 ve S2 profillerinde her bir birim için Denizel ve Fluviyal Holosen çökellerinin Folk ve Ward (1957) üçgen
diyagramlarındaki tanımlamaları.
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mG: Çamurlu Çakıl,
gM: Çakıllı Çamur,
gS: Çakıllı Kum,
cS: Killi Kum,
sC: Kumlu Kil,

MsG: Çamurlu Kumlu Çakıl,
gMS: Çakıllı Çamurlu Kum,
sM: Kumlu Çamur, mS: Çamurlu Kum,
mS: Çamurlu Kum, zS: Siltli Kum,
sM: Kumlu Çamur, sZ: Kumlu Silt

Şekil 10b- S3 ve S4 profillerinde her bir birim için Denizel ve Fluviyal Holosen çökellerinin Folk ve Ward (1957) üçgen
diyagramlarındaki tanımlamaları

temsil edilmektedir. Birim 3’teki baskın litoloji ise
çakıllı kum ve kumdur. Birim 4’ten başlayarak tane
boyundaki küçülmeye bağlı olarak sonraki birimlerde
kum-killi siltli kum- siltli killi kum- kumlu siltli kilkumlu çamur gibi litolojiler ön plana çıkmaktadır.
Birim 7’nin kum-killi kum’dan oluşan baskın
litolojisiyle denizel evre sona ermektedir. Çakıllı kum
ile başlayarak önce giderek incelen ve sona doğru
da tekrar artmaya başlayan tane boyu, sığ ve yüksek
enerjili bir ortamda başlayan çökelmenin önce daha
düşük bir enerjili ortamda evrildiğini, sona doğru da
ortamın enerjisinin tekrar yükselmeye başladığını
göstermektedir. Bu sürecin devamında Fluviyal
Holosen olarak tanımlanmış birim 8’deki baskın
30

litolojiler olan kumlu çakıl-çakıllı kum- kum ortamın
enerjisinin daha da arttığını ve çökelme devresinin
tamamlandığına işaret etmektedir.
4.3. Tane Boyu Dağılımı
Bir çökelme ortamındaki enerji düzeyinin
değerlendirilmesi ve çökelmede etkili olmuş
mekanizmaların yorumlanması amacıyla birimlerin
tane boyu dağılımlarından yararlanılmaktadır
(Spencer, 1963; Blott ve Pye, 2001). Bu çalışmada
Holosen yaşlı birimlerden derlenmiş 100 örnekten
temsili olarak seçilen 62 örnek için tane boyu analizi
yapılmıştır. Örnekler, ayırtlanmış olan birimleri temsil
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edecek şekilde S1, S2, S3 ve S4 profilleri boyunca
derlenmiştir. Elek ve sedigraf analiz sonuçlarına göre
saptanan tane boyu dağılımları, birimler bazında
histogram ve toplam kümülatif tane boyu eğrileri
yardımıyla sunulacaktır. 62 örneğin tümü için bu tür
diyagramlar hazırlanmış olmakla birlikte, her birim
için sadece temsilci bir veya iki örneğin diyagramlarına
yer verilecektir.
Holosen istifinin tabanında yer alan 2 No’lu birim
blok ve iri çakıllardan oluştuğundan, bu birim tane
boyu özellikleri bakımından değerlendirilmemiştir.
Birim 3, S1-S3-S4 profillerinden derlenen sekiz
örnek yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu sekiz
örnekteki tane boyu dağılımı büyük farklılıklar
göstermeyip, yaklaşık %45’lik paya sahip ince
kum ( φ=3 ) baskın tane boyunu oluşturmaktadır.
Histogramlar ışığında Birim 3 örneklerinin tek modlu
(ünimodal) bir dağılım sergiledikleri saptanmıştır
(Şekil 11). Bu da çökelme ortamında tane boyunu
kontrol eden tek bir mekanizmanın var olduğunu
göstermektedir. Bu bağlamda profillerde %10’dan
az olan ince çakıl-granül (< φ= -1) boyundaki
malzemenin birimdeki kavkı ve kavkı kırıklarını
temsil ettiği dikkate alınmalıdır.
Birim 4’ün, S1, S2, S3 ve S4 profillerinden
derlenen 22 örneği için tane boyu dağılımı analizleri
yapılmıştır. Bunun sonucunda Birim 4’ün baskın tane
boyu, yaklaşık %50 - %40 civarındaki payla, ince-çok
ince kum (φ=3, φ=4) olarak belirlenmiştir (Şekil 11).
Birim 4’te yer yer yaklaşık %10 miktarındaki
kil ve daha az oranda silt tane boyu fraksiyonları da
bulunmakta olup, bunlar birimdeki silt-kil bantlarını
yansıtmaktadır. Bu nedenle de, çok belirgin olmasa
da, histogramlarda bir dağılımdan söz edilebilir. Bu
da ortama farklı iki kaynaktan malzeme geldiğinin bir
göstergesi olarak yorumlanabilir. Özellikle S2, S3 ve
S4 profillerinde birim 4’ün alt seviyelerinden alınan
örneklerdeki artan çakıl oranı (%5-10), birim 4’ün
tabanında bir seviye halinde bulunan çakıl, mermer
parçası, kavkı kırıkları içeren düzeye aittir. Bu düzeyin
limandaki antropojenik faaliyetler sonucu oluştuğu ve
dolayısıyla ortamın enerji düzeyindeki bir değişimi
yansıtmadığı belirtilmelidir.
Siltli-killi kum bir matriks içindeki kaotik topluluğu
içeren Birim 5, çalışma alanında S1, S3 profillerinden
derlenmiş üç örnek ile incelenmiştir. Bu örnekler

Birim 5’in matriksinden derlenmişlerdir. Tane boyu
dağılımını gösteren histogramlar Birim 5’in matriksinin
bimodal bir dağılım sergilediği göstermiştir. Hakim
tane boyu yaklaşık % 45 miktarındaki ince-çok ince
kum (φ=3, φ=4) olup, yaklaşık %10 kadar silt-kil
boyu malzeme de görülmektedir (Şekil 11). Böylece
birim 5’in matriksinin killi siltli ince kumdan oluştuğu
anlaşılmıştır. Ancak, birim 5’i karakterize eden
kaotik topluluğun oluşum mekanizmasına yönelik bir
değerlendirme yapmak mümkün olmamıştır.
Birim 6, S1 ve S3 profillerinden derlenmiş
dokuz örnek yardımıyla değerlendirilmiştir. Şekil
11’de, birim 6’ nın farklı kesimlerinden alınmış iki
örnekte de baskın tane boyunun ince-çok ince kum
(φ=3, φ=4) olduğu görülmektedir. Ancak diğer tüm
tane boyu fraksiyonları da çok düşük yüzdelerle
de olsa temsil edilmektedir (Şekil 11). Bu dağılım,
çökelme ortamında farklı unsurların da etkili olmaya
başladığına işaret etmektedir.
S1 profilinden altı örnek yardımıyla oluşturulmuş
Birim 7’nin histogramları unimodal bir dağılım
sergilemektedir (Şekil 11). Bu dağılımın mod değeri
% 30-55 değerindeki ince-çok ince kum boyu
malzemeden oluşmaktadır. Bazı örneklerde % 20
değerine kadar ulaşan ince çakıl boyu malzeme,
birimin içerisindeki amfora, sikke, cam kırıkları ve
hayvan kemiklerinin bulunduğu bir seviyeyi temsil
etmektedir ve ortamdaki yükselen bir enerji seviyesini
göstermemektedir.
S1
profilinden
dört
örnek
yardımıyla
değerlendirilmiş Birim 8’in tane boyu dağılımı, %80
değerindeki iyi boylanmalı ince kum ile başlayarak
üst seviyelere doğru kötü boylanmalı iri orta kum
ve çakıl boyu malzemeye kadar uzanır (Şekil 11).
Bu dağılım yüksek enerjili bir ortamın bulunduğunu
göstermektedir.
Birimlerin tane boyu dağılımı, histogramların
yanı sıra kümülatif tane boyu eğrileri oluşturularak
da (Şekil 12) değerlendirilmiştir. Kümülatif eğriler;
Birim 3’ün orta kum, Birim 4’ün ince kum, Birim
5’in matriksi ile Birim 6’nın ince-çok ince kumdan
silt-kile, Birim 7’nin ince kum, Birim 8’in kaba kumçakıl tane boyuna kadar değişerek, birbirlerinden
farklı kümeler oluşturduklarını göstermiştir. Bu
anlamda kümülatif tane boyu eğrileri beklenildiği gibi
histogram sonuçları ile örtüşmektedir.
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Şekil 11- Birimleri temsil etmek üzere seçilmiş olan örnekler için saptanmış tane boyu dağılımları.
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Şekil 12- S1 profili boyunca birimlerin tane boyu dağılımının kümülatif tane boyu eğrileri yardımıyla gösterilmesi.

Tane boyu dağılımı verileri bir sonraki aşamada
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu istatistiksel
parametreler, çökelme ortamının belirlenmesine
yardımcı olmaktadır (Blott ve Pye, 2001). S1S2-S3-S4 profillerindeki kesitlerden derlenmiş
örneklere ait ortalama tane boyu (dağılım grafiğini
alansal olarak ikiye bölen değer), boylanma
(dağılım eğrisinin yayvanlık veya darlığını gösterir),
simetrisizlik (dağılım grafiğinin ne yöne doğru yatık
olduğunu gösterir) ve tepelenme (basıklık; dağılım
eğrisinin diklik veya basıklığını gösterir) değerleri
belirlenmiştir. Bunlardan tüm birimlerin temsil edildiği
S1 profiline ait olanların derinlik ile değişimi Şekil
13’te verilmiştir. S1 profilinde tabandaki; orta-kötü
boylanmalı, negatif simetrik, dar-yayvan basıklıkta,
kaba-orta kum özellikteki Birim 3’ün üzerine kötü
boylanmalı, simetrik-pozitif simetrik, dar basıklıkta,
ince kum özellikteki Birim 4 gelir. Birim 5, çok kötü
boylanmalı, pozitif simetrik, dar basıklıktaki kaba siltkildir. Bunu çok kötü boylanmalı, pozitif simetrik, daryayvan basıklıktaki çok ince kum özelliğindeki Birim
6 izler. Bunun üzerine gelen Birim 7, kötü-çok kötü
boylanmalı, pozitif-negatif simetrik, dar basıklıktaki
ince kum özelliğindedir. Bu istifin en üstünde yer alan
birim 8 ise kötü boylanmalı, pozitif-negatif simetrik,
dar-yayvan basıklıktaki çakıl-kaba kumdur.
Tüm profillerin ortalama tane boyu istatistik
parametreleri birlikte değerlendirildiğinde, tüm
birimlerin genel olarak kötü-orta boylanma gösterdiği,

baskın olan ve genellikle kumla temsil edilen
çökelmeye zaman zaman daha kaba ve/veya kil-silt
boyunda malzemenin de katıldığına işaret etmektedir.
Birim 8, 7 ve 6 her tipte simetrisizlik değerlerine
sahip olup, Birim 5 ve 4 sadece pozitif/çok pozitif
yamukluk, Birim 3 ise sadece negatif yamukluk
değerleri ile diğer birimlerden ayrılmaktadır. Negatif
yamukluk gösteren Birim 3’ten sonra daha karmaşık
bir çökelme mekanizmasının geliştiği, Birim 4 ve
5’te pozitif yamukluğun ortaya çıktığı görülmektedir
(Şekil 13). Bu durum istifin üst kısımlarının çökelmesi
sırasında da devam etmiştir.
Sonuç olarak; Yenikapı’daki denizel Holosen
istifinde genel olarak unimodal dağılım sunan kumun
çökeldiği, zaman zaman ortamdaki enerji seviyesinin
düşerek silt ve kilin istifte ince bantlar oluşturduğu,
bunun yanı sıra liman faaliyetlerine ve tsunami/sel
gibi olaylara bağlı olarak karmaşık bir depolanmanın
da gerçekleştiği söylenebilir. İstifin üst kesimlerindeki
Birim 8’in ise Lykos deresince taşınan malzemenin
yüksek enerjili bir akarsu ortamında çökelmesiyle
oluştuğu sonucuna varılmıştır.
4.4. Fosil İçeriği
Bu çalışma kapsamında istifteki fosil topluluğu
ayrıntılı olarak çalışılmamış olup, Yenikapı çökel
istifinin fosil içeriği Algan vd. (2011), Bony vd.
(2011), Meriç vd. (2009), Perinçek vd. (2007)
çalışmalarından derlenmiştir. Yenikapı çökel istifi
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Şekil 13- S1 kesitinden alınan örneklerin tane boyu ile istatistiksel parametrelerin birimler bazında ve derinlikle değişimi.

genel olarak foraminifer, ostrakod, pelesipod ve
gastropod kavkıları içermektedir.
Bentik foraminiferlerden Ammonia sp., Elphidum
sp. ve Quinqueloculina sp. baskın olup, daha az
bulunanlar ise Adelosina carinata striata, Cycloforina
contorta, Massilina secans, Miliolinella subrotunda,
Pseudotriloculina spp., Rosalina spp., Porosononion
subgranosum ve Haynesina depressula’dır. Birim
8’deki foraminifer topluluğu fakir bir cins çeşitliliğine
ve düşük bir popülasyona sahip olup, baskın cins
Ammonia sp., ardından da Elphidium sp.’dir. Çeşitlilik
Birim 7’den itibaren artmaya başlarsa da, toplam
bentik foraminifer miktarı Birim 5’te azami değerine
ulaşır.
Ostrakod faunası genel özellikleri ile denizel
(Aurila
convexa,
Paracytheridea
depressa,
Urocythereis oblonga, Pontocythere elongate,
Semicytherura inverse, Semicytherura sulcata,
Callistocythere
intricatoides,
Carinocythereis
carinata,
Hiltermannicythere
turbida,
Pseudocytherura calcarata, Loxoconcha elliptica, L.
rhomboidea, L. stellifera, Xestoleberis comunis, X.
dispar, Henryhowella asperrima, Leptocythere sp.),
oligohalin (Candona neglecta, Heterocypris salina,
Euxinocythere sp., Ilyocypris gibba) ve eurihalin
(Cyprideis torosa) türlerini içermektedir. Bunlardan en
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yaygın olanları kumlu zeminleri tercih eden Aurila sp.,
Semicytherura sp., Urocythereis sp., Callistocythere
sp., Pseudocytherura sp. ve Pontocythere sp. dir. Tür
çeşitliliği ve popülasyon birim 5, 4 ve 3’te yüksek
olup, birim 6’da maksimum seviyeye ulaşmaktadır.
Bu düzeylerin üst kesimlerine doğru çeşitlilik ve
popülasyon azalır. En üstteki birim 8’de birkaç denizel
tür ile birlikte Candona sp., Heterocypris sp. ve
Ilyocypris sp. gibi tatlı su girdisine işaret eden türler
bulunmaktadır (Algan vd., 2011).
Bentik foraminifer topluluğunun alttan üste
doğru denizel bir ortamdan flüvyal bir ortama
geçişin olduğunu göstermektedir. Ammonia ve
Elphidium türleri hyposaline’den hypersaline’e
kadar geniş bir aralıktaki tuzluluk koşullarına uyum
sağlayabilir ve iç şelf, lagün ve gelgit düzlüklerinde
yaygınca bulunurlar (Murray, 1973). Massilina,
Quinqueloculina, Miliolinella ve Rosalina ise
tuzluluğu > ‰ 32 olan ortamları tercih eder (Murray,
1973). İstifin altındaki birim 3 ve 4’de görülen,
Elphidium, Ammonia ve Quinqueloculina’ nın baskın
olduğu ve zengin tür çeşitliliğine sahip topluluk sığ
denizel ortamı karakterize eder. A. parasovica ve A.
tepida, eurihaline türler olarak bilinirler ve düşük
tuzlulukları (% 1-26) tolere edebilirler (Yanko,
1990). Bu türlerin baskın olduğu düşük popülasyona
ve tür çeşitliliğine sahip fosil topluluğu, istifin üst
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kesiminde (Birim 8 ve 7) yer almakta ve azalan
tuzluluk koşullarını yansıtmaktadır. Ostrakod faunası
da istifin alt kesiminde denizel formların hakim
olduğunu, üst kesimlere doğru ise oligohaline türlerin
baskın olduğunu göstermekte ve denizelden akarsu
koşullarına değişimi desteklemektedir (Algan vd.,
2011).
4.5. Çökel Yapılar
Denizel Holosen biriminin tabanını oluşturan
Birim 2’de yanal devamlılığı olmayan bol kavkı
ve kavkı kırıklı kum mercekleri ilk göze çarpan
çökel yapısıdır. Bunun yanı sıra birimin en alt
kesimlerinde, yaklaşık 5-10 cm çapında, yuvarlak,
binik yapı sunabilen çakıllar bulunmaktadır (Şekil
5). Bu düzeyler ilerleyen denizin taban çakıllarını
temsil ederler. Birim 3’te belirlenen tipik çökel
yapısı yanal devamlılığı olmayan ve bir kıyı (plaj)
ortamındaki çökelmeyi temsil eden merceksel kavkı
yığışımlarıdır. Birim 4’ün üst kesimlerinde silt-kil
bantları dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra çamur
topakları belirlenmiştir. (Şekil 14) Bu topakların
biyotürbasyonla ilişkili olması olasıdır. Birim 5’in
içerisinde tabanı aşındırmalı olan kaotik seviye son
derece karmaşık bir yapı sunar. Bu nedenle daha
önce değinildiği gibi çok yüksek enerjili, ani ve
etkin bir olay sonucu oluştuğu düşünülmektedir.
Birim 6’ da, Birim 4 gibi yer yer saçılmış veya dizili
kavkılar ile silt-kil bantları içermektedir. Denizel
kumun baskın olduğu Birim 7 içerisinde çürümüş
ve kömürleşmiş bitkisel malzemeye ilişkin mikro
ölçekli çapraz katmanlanma ile makro ölçekli çapraz

katmanlı kum düzeyleri gözlenmiştir. Ayrıca birimin
alt kesimlerinde “sismit” olarak adlandırılan çökel
yapıları bulunmaktadır. Sismitler, çimentolanmamış
çökeller içindeki suyun depremlerin sonucunda
harekete geçmesi ile tabakalanmanın ilksel şeklinin
bozulması sonucu oluşan yapılardır (Şekil 15). Birim
8’de en fazla dikkat çeken çökel yapısı bir akarsu
ortamının tipik göstergesi olan değişik boyutlardaki
kanal yapılarıdır. Kanal dolgularının büyük bir kısmı
Lykos deresince taşınan antropojenik malzemeden
oluştuğundan, bu yapılar açığa çıkan kesitlerde
belirgin bir şekilde izlenebilmiştir (Şekil 16).
4.6. Mineralojik Bileşim
Yenikapı kazı alanında Holosen yaşlı istif
ile bu istifin temelini oluşturan ve yakın çevrede
mostraları bulunan Bakırköy, Çukurçeşme ve Trakya
formasyonlarından seçilen temsilci örneklerin
mineralojik bileşimi saptanarak, Holosen yaşlı istif
ile kaynak alan arasında bir deneştirme yapılmaya
çalışılmıştır.

Şekil 15- Birim 7 içerisinde görülen sismit yapısı (Algan vd.,
2009).

Şekil 14- Birim 4’de biyoturbasyon sonucu oluşmuş çamur
topakları (b).

Şekil 16- Birim 8’de organik maddece zengin malzeme ile dolmuş
kanal dolgusu.
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XRD analizleri, Holosen istifinden alınan
örneklerin tümünün bileşiminde en yaygın olarak
kuvars, kalsit, albit ve aragonit minerallerinin
bulunduğunu göstermiştir. Örneklerdeki kuvars
(SiO2) ve kalsit (CaCO3) miktarı %10 ile %90
arasındaki değişirken, albit (NaAlSi3O8) ve aragonit
(CaCO3) miktarı en fazla %30 değerine ulaşmaktadır.
Bakırköy, Çukurçeşme ve Trakya formasyonlarından
seçilen temsili üç örneğin de içeriğinde esas olarak
kalsit, kuvars ve albit mineralleri belirlenmiştir. Bu
bulguların ışığında, Holosen yaşlı istifin tanelerinin
ağırlıklı olarak Trakya Formasyonu ile Miyosen yaşlı
bu birimlerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
Aragonit mineralinin kaynağı ise Holosen yaşlı
birimlerde bol miktarda bulunan kavkılar olmalıdır.
Bunun yanı sıra, Yenikapı örneklerinde yaklaşık %10
miktarında hematit (Fe2O3), dolomit [CaMg(CO3)2],
rutil (TiO2), pirit (FeS2) ve ortoklas (KAlSi3O8)
mineralleri belirlenmiştir.
Holosen yaşlı birimlerin mineralojik bileşiminin,
doğal kaynak alanının yanı sıra liman ve kentteki
faaliyetlere bağlı olarak da değişebileceği

gözetildiğinde, bazı çıkarımlar mümkün olmuştur.
Birim 3 ve Birim 4’te ortoklas minerali bulunurken,
istifin daha üstteki kesimlerinde bu minerale
rastlanmamıştır (Şekil-16). Bu durum, limanın
inşaatından sonra ortama ortoklas mineralinin
katılımının kesildiğini göstermektedir. Limanın
bir veya iki mendirekle korunduğu gözetildiğinde,
ortoklas mineralinin ortama deniz yoluyla taşındığı
ve kaynağının Marmara Denizi tabanındaki PliyosenPleyistosen yaşlı birimler olduğu söylenebilir. Birim
6, 7 ve 8’de ortaya çıkan dolomit, hematit ve pirit
minerallerinin çok büyük bir olasılıkla liman ve
kentsel faaliyetlerden kaynaklanması söz konusudur
(Şekil 17). Çünkü bu mineraller, liman ve şehir
yokken ve/veya bunlar henüz çok küçük iken çökelmiş
olan birimlerde (birim 2-4) bulunmamaktadırlar.
Lykos deresince taşınan malzemenin giderek limanı
doldurmaya başlamasının ilk göstergeleri arasında bu
minerallerin ortaya çıkışı da bulunmaktadır. Rutil ise
Birim 4’de bulunması nedeniyle hem doğal (Trakya
Formasyonu), hem de antropojenik olarak iki ayrı
kaynaktan türemiş olmalıdır. Genç birimlerdeki rutil
miktarının artışı bunu desteklemektedir (Şekil 17).

Şekil 17- Yenikapı Holosen istifi ile yakın çevrede mostraları bulunan Bakırköy, Çukurçeşme ve Trakya formasyonlarından derlenen
örneklerin, XRD analizi sonucunda belirlenen mineralojik bileşimi.
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Şekil 17- devamı.
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Şekil 17- devamı.

5. Tartışma
İstanbul-Yenikapı’daki Holosen yaşlı istifin
çökelme ortamı, bu istifin yukarda tanımlanan
stratigrafik, litolojik, tane boyu, fosil içeriği, çökel
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yapıları ve mineralojik bileşimi gibi özelliklerinin
yardımıyla tanımlanmıştır.
Miyosen yaşlı Güngören Formasyonu ile ErkenOrta Holosen yaşlı bataklık kili üzerine gelen Holosen
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istifi, denizel (Birim 2’den Birim 7’ye) ve akarsu
(Birim 8) olarak iki farklı ortamda çökelmiştir. Tüm
göstergeler bu ayırdın tartışmasız olduğuna işaret
etmektedir. Ancak, hemen belirtilmesi gerekir ki,
bu iki farklı ortam arasında bir kesiklik söz konusu
değildir. Denizel başlayan çökelme giderek sığlaşarak
bir akarsu ortamına dönüşerek, çökelme dönemi
tamamlanmıştır. Dolayısıyla Yenikapı Holosen
istifinin önce deniz seviyesinin yükselmesi ve daha
sonra da kıyının akarsu tarafından taşınan ve biriken
malzeme nedeniyle deniz yönünde geriletilmesi
sonucu şekillenen bir ortamda çökeldiği söylenebilir.
Birim 2’nin tabanında yer yer gözlenen yuvarlak,
binik yapı sunan ve iri denizel pelesipod kavkıları
içeren çakıllar, transgresyonun başlangıcını temsil
etmektedir. Bu transgresyon, son buzul döneminin
sona ermesiyle başlayan küresel deniz seviyesindeki
yükselmeye bağlı olarak gelişmiş olmalıdır. Son buzul
döneminde günümüze göre 120 m daha aşağıda olan
deniz seviyesi (Lambeck vd., 2004) Marmara Denizi ve
Karadeniz’in birer göle dönüşmesine neden olmuştur
(Çağatay vd., 2000). Çanakkale Boğazı girişinde
-65m’de olan eşiğin günümüzden yaklaşık 12 000 yıl
önce aşılmasıyla Marmara Gölü denize dönüşmeye
ve su seviyesi de yükselmeye başlamıştır (Çağatay
vd., 2000; 2003; 2009). Yükselen deniz Marmara
Gölü’nün çevreleyen eski gölün kıyılarını istila
etmeye başlamıştır. Yükselen denizin Yenikapı’daki
çalışma alanına ulaştığı dönem, Algan vd. (2011)
tarafından Birim 2’nin tabanındaki kavkılardan 14C
yöntemiyle günümüzden önce cal 6650-7080 yıl
olarak saptanmıştır. İri bloklara oydukları yuvalarda
korunmuş olan kavkılarda 14C yöntemiyle yapılan
yaş tayinleri de günümüzden önce cal 7330-6980
yaşını vermiştir (Perinçek, 2010b). Bu verilerin
ışığında denizin Yenikapı’yı günümüzden yaklaşık
7000 yıl önce istila etmeye başladığı anlaşılmaktadır.
Kil biriminin sahada gözlenen en üst kesimleri için
saptanmış olan yaş ise günümüzden önce yaklaşık
7400 cal yıldır (Yalçın, vd., 2015). Kil biriminin
tavan kesimlerinin bir miktar aşındırılmış olabileceği
gözetildiğinde, denizel çökeller ile bataklık kili
arasında birkaç yüzyıllık bir kesikliğin bulunduğu
söylenebilir. Yükselen deniz seviyesi Lykos deresinin
vadisini de istila ederek ve ağzını boğarak, vadiyi
geniş bir haliç veya koy haline getirmiş olmalıdır.
Birim 2’nin taban kesimlerindeki merceksel kavkı
ve kavkı kırıkları yığışımları sığ denizel bir ortamda
kıyı çizgisine çok yakın bir çökelme ortamına işaret
etmektedir. Birim 2’nin biraz daha üst kesimlerinden

alınan 14C yaşları ise günümüzden 3000 yıl öncesinde
kümelenmektedir (Algan vd., 2009; 2011). Bu durum,
boğulan kıyı bölgelerinde yaygın olarak gözlenen,
yükselerek dere ağızlarını boğan deniz seviyesinin
dere yükünü bir süre geriye itmesi ve çökel getiriminin
son derece zayıflaması olgusunun (Nichols, 1999;
Coe ve Church, 2003) Yenikapı’da da yaşandığını
göstermektedir. Bu nedenle izleyen 4000 yıl boyunca
çalışma alanının neredeyse hiç çökel kazanmayan bir
kıyı ortamı halinde kaldığı söylenebilir. Günümüzden
3000 yıl öncesinden başlayarak ortama malzeme
gelimi olağan düzeylere ulaştığından, koyun girişinde
bir kıyı önü-kıyı yakını ortamında Birim 3’e ait kavkılı
kumlar çökelmeye başlamıştır. Bu koşullar Birim 4’ün
kumlarının çökelmesi sırasında da etkili olmaya devam
etmişse de, bu birimin son evrelerine doğru koyun
dalgakıranla korunan bir limana dönüştürülmesi,
ortam koşullarının değişmeye başlamasına neden
olmuştur. Birim 4’ün en üst kesimlerinde gözlenen
kil ve silt bantları, korumalı bir liman ortamının
(Marriner ve Morhange, 2006; 2007; Marriner
vd., 2008; 2010) ilk işaretleridir. Birim 4’ten sonra
çökelmiş istifte ortoklas mineralinin bulunmayışı
da ortamın kıyı ötesiyle bağlantısının büyük ölçüde
kesilmiş oluşunun bir diğer göstergesidir. Benzer
ortam koşulları, Birim 5’in çökeldiği dönemde
de sürmüştür. Çok ince kum, silt ve kil boyunda
malzemeyle temsil edilen bu birimde gözlenen kaotik
topluluk, sel veya tsunami gibi kısa süreli ve yüksek
enerjili bir süreci temsil ettiğinden, çökelme ortamının
esas özelliklerini yansıtmamaktadır. Birim 6 ile bu
korumalı liman ortamında yeniden kumun çökelmeye
başladığı görülmektedir. İlk bakışta çelişkili
gözüken bu durum, koya dökülen Lykos deresinin
varlığı gözetildiğinde anlaşılır bir süreç olarak
değerlendirilebilir. Bağıl olarak iyi boylanmış ince
kumun baskın tane boyu oluşu, ortamın enerjisinin
yükseldiğine ve kırıntılı kaynağının daha etkin olmaya
başladığına işaret etmektedir. Limanın yoğun olarak
kullanılmaya devam ediliyor olması gözetildiğinde,
kaynağın öncelikle deltasını deniz yönüne ilerleten
Lykos deresi olduğu anlaşılır. Hem yakınlık, hem
de doğal süreçlere ek olarak antropojenik süreçlere
bağlı akarsu tarafından taşınan malzemedeki artış
çökelme rejimindeki değişimin nedenidir. Kumun bir
diğer kaynağı da, Birim 6 ve Birim 7’deki çok sayıda
batığın batma nedeni olarak belirlenmiş olan (Pulak
vd., 2015) olağanüstü bir fırtınanın dalgakıranı da aşan
dev dalgalarıyla limana taşınan kumdur. Bu dalgalar
ve kum hem gemilerin batmasına neden olmuş,
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hem de batıkları hızla örterek korunmalarına olanak
sağlamıştır (Perinçek, 2010a, b; Algan, 2009; 2011;
Kocabaş, 2010; Kocabaş, 2015; Pulak, vd., 2015).
Lykos deresinin koyu dolduran deltasının limanın
denize yakın bu kısmına çok yaklaşmış oluşunun
bir diğer göstergesi de, Birim 7’nin üst kesimlerinde
gözlenen akıntı kaynaklı büyük ölçekli çapraz
katmanlanmadır. Çok yaklaşmış olan delta kısa bir
süre sonra çalışma alanına ulaşmıştır. Oluşan akarsu
düzlüğünde Birim 7’i üzerleyen Birim 8’in akarsu istifi
tipik bir akarsu-delta ortamı ürünü olarak çökelmiştir.
Böylece kırıntılı bir kıyı önü ortamında başlamış olan
çökelme, yükselen deniz seviyesinin bir büyük koy/
haliç içeren bu kıyı ortamını boğması sonucunda
çok az çökelmenin gerçekleştiği bir kıyı yakını
ortama dönüşmüştür. Çalışma alanında dalgakıranla
korunan bir limanın tesisinden sonra ise korunaklı bir
liman ortamı ortaya çıkmış ve göreceli olarak daha
küçük tane boyuna sahip birimler çökelmiştir. Koyu
doldurmaya başlayan bir akarsuyun etkisiyle limanda
önce yeniden kum çökelmeye başlamış ardından da
bir delta-akarsu ortamı çökelleriyle çökel dönemi
tamamlanmıştır.
6. Sonuçlar
İstanbul-Yenikapı’daki Holosen yaşlı çökel
istifinde sedimentolajik özellikler gözetilerek, yedi
birim ayırt edilmiştir. İstif tabanda değişik boyutta
çakıllar ile başlayıp, üstte doğru sarı, bej renkli ince
taneli kumlara ve tavanda yeniden kaba kum ve
çakıllara geçmektedir.
Bu istifin çökelme ortamı ile ortam değişimlerinin
saptanması amacıyla ayırtlanmış olan birimlerin tane
boyu dağılımları, litolojileri, fosil kapsamları, çökel
yapıları ve mineralojik bileşimleri araştırılmıştır. Elek
analizi ve sedigraf yardımıyla saptanan tane boyları
dağılımı; tabandaki 3 ve 4 no’lu birimlerde ortaince-çok ince kumların bulunduğunu, 5, 6 ve 7 no’lu
birimlerde kumun yanı sıra daha az olmakla birlikte
silt ve kilin de temsil edildiğini, 8 no’lu birimin ise
çakıl ve kaba-iri-orta kumlardan oluştuğunu ortaya
koymuştur.
İncelenen kesitlerde Holosen istifinin taban
birimlerinde binik yapı sunan çakıl ve iri kavkılar ile
merceksel kavkı yığışımları; orta kesimlerdeki kumlu
birimlerde biyotürbasyon izleri, çapraz katmanlanma,
sismitler; üst kesimlerde ise kanal yapıları ve dolguları
gözlenmiştir.
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Önceki çalışmalarda Yenikapı’daki Holosen
istifinde genel olarak foraminifer, ostrakod, pelesipod
ve gastropod fosilleri saptanmıştır. Bu fosiller
çoğunlukla sığ denizel ve geçiş ortamlarına işaret
eden bentik cins ve türlerle temsil edilmektedir. İstifin
alt kesimlerindeki tipik denizel formlar, üste doğru
yerlerini acı-su formlarına bırakmaktadır.
Holosen yaşlı istifte doğal ortamda olmayan
minerallerin gençleşen birimler içerisinde antropojenik
faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıktığı saptanmıştır.
Değişimlerin, kaynak alanındaki Paleozoyik ve
Tersiyer yaşlı birimlerin yanı sıra liman ve Bizans
kentindeki antropojenik faaliyetlerle kontrol edildiği
görülmüştür.
İstanbul-Yenikapı’daki Holosen yaşlı istifin
çökelmesi kırıntılı bir kıyı önü ortamında başlamıştır.
Ancak, yükselen deniz seviyesi büyük bir koy/
haliç içeren bu kıyıyı boğarak çökelmenin çok
yavaşlatıldığı bir kıyı yakını ortama dönüştürmüştür.
5.yy’ın başlarında dalgakıranla korunan bir limanın
tesisinden sonra korunaklı bu ortamda kil-silt içeren
birimler çökelmiştir. Koyu doldurmaya başlayan
akarsuyun ve artan antropojenik faaliyetlerin etkisiyle
limanda yeniden kum çökelmeye başlamıştır. Bunun
sonucunda kıyı çizgisi deniz yönünde gerilemeye
başlamış, akarsu düzlüğünün çalışma alanına
ulaşmasının ardından da bir delta-akarsu ortamı
gelişmiştir.
Katkı Belirtme
Yazarlardan M. Sezerer’in Yüksek Lisans tez
çalışmasını destekleyen İ.Ü. Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi (Proje No:10025110) ile NSF
(National Science Foundation; Grant Nr. BNS
1236981) ve Malcolm H. Wiener Foundation
kuruluşlarına, çalışmaya önerileriyle katkıda bulunan
Prof. Dr. Peter Kuniholm ve Dr. Charlotte Pearson’a
(Laboratory of Tree-Ring Research, University of
Arizona); mineralojik incelemelerdeki yardımları
için İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sinan Öngen’e,
laboratuvar çalışmalarındaki yardımlarından ötürü
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği
Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Sarı’ya
teşekkürlerimizi sunarız.
Ayrıca, Yenikapı kazı alanındaki bu çalışmaya
izin veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü

MTA Dergisi (2019) 160: 21-43

Zeynep Kızıltan ile çalışmalar boyunca yardımlarını
esirgemeyen Yenikapı kazısı tüm çalışanlarına,
özellikle İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden
arkeologlar Mehmet Ali Polat ve Sırrı Çömlekçi ile
çalışmanın örnekleme kısmını destekleyen Züleyha,
Songül, Kadir’e içtenlikle yaptıkları yardımlardan
dolayı teşekkür ederiz.
Yapıcı eleştiri ve önerileriyle makalenin
iyileştirilmesine yaptıkları katkılar için Prof. Dr.
Muhittin Görmüş, Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya ve bir
diğer hakeme teşekkürlerimizi sunarız.
Değinilen Belgeler
Algan, O., Yalçın, M.N., Yılmaz, Y., Perinçek, D., Özdoğan,
M., Yılmaz, İ., Meriç, E., Sarı, E., Kırcı-Elmas,
E., Ongan, D., Bulkan-Yeşiladalı, Ö. Günhan,
D., Özbal, H. 2007. The geoarchaeological
significance of the ancient port Theodosius at
Yenikapı: Late-Holocene environmental changes
and the cultural history of Istanbul over the last
ten thousand years. In: Kızıltan, Z. (Ed.), Istanbul:
8000 years brought to daylight; Marmaray, Metro,
Sultanahmet excavations, pp.242-245. Vehbi Koç
Foundation, ISBN 978-975-6959-39-8.
Algan, O., Yalçın, M.N., Özdoğan, M., Yılmaz, İ., Sarı, E.,
Kırcı-Elmas, E., Ongan, D., Bulkan-Yeşiladalı,
Ö., Yılmaz, Y., Karamut, İ. 2009. A short note on
the geo-archaeological significance of the ancient
Theodosius Harbor (İstanbul-Turkey). Quaternary
Research, 72, pp.457–461.
Algan, O., Yalçın, M.N., Yılmaz, İ., Kırcı-Elmas, E., Sarı,
E., Ongan, D., Bulkan-Yeşiladalı, Ö., Perinçek,
D., Özdoğan, M., Yılmaz, Y., Karamut, İ. 2010.
Geoarchaeology of the Theodosian Harbor at
Yenikapı. In: Kocabaş, U. (Ed), Proceedings
of the 1st Symposium on Marmaray-Metro
Salvage Excavations, 5th– 6th May 2008,
Istanbul, pp.175–181, Directorate of Istanbul
Archaeological Museums, ISBN 978-605-608536-9.
Algan, O., Yalçın, M.N., Özdoğan, M., Yılmaz, Y., Sarı, E.,
Kırıcı-Elmas, E., Yılmaz, İ., Bulkan, Ö., Ongan,
D., Gazioğlu, C., Nazik, A., Polat, M.İ., Meriç,
E. 2011. Holocene coastal change in the ancient
harbor of Yenikapı–İstanbul and its impact on
cultural history. Quaternary Research, 76, pp.3045.
Algan, O., Yalçın, M.N., Özdoğan, M. 2014. Yenikapı
Kazıları Jeoarkeoloji Çalışmaları-Son Buzul
Döneminden Günümüze Çevre Koşullarındaki
Değişimler ve Kültür Tarihine Yansımaları. Ş.

Baltaş, Ş. Altun (Eds.), Hayalden Gerçeğe Bir
İstanbul Öyküsü-Marmaray, pp.130-139. ISBN
978-605-64547-1-4.
Asal, R. 2010. Theodosian harbor and sea trade in Byzantine
Istanbul. In: Kocabaş, U. (Ed), Proceedings of
the 1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage
Excavations, 5th– 6th May 2008, Istanbul, pp.153160, Directorate of Istanbul Archaeological
Museums, ISBN 978-605-60853-6-9.
Blott, S.J. Pye, K. 2001. GRADISTAT: a grain size
distribution and statistics package for the analysis
of unconsolidated sediments. Earth Surface
Processes and Landforms, 26, pp.1237-1248.
Bony, G., Marriner, N., Morhange, C., Kaniewski, D.,
Perinçek, D. 2011. A high-energy deposit in
the Byzantine harbour of Yenikapı. Quaternary
International, 266, pp.117-130, doi: 10.1016/j.
quaint.2011.03.031.
Coe, A.L., Church, K.D. 2003. Sequence stratigraphy
and sea-level change (part 2). In: Coe, A.L.
(Ed.), The Sedimentary Record of Sea-Level
Change. Cambridge University Press, The Open
University, pp.57–98.
Çağatay, M.N., Görür, N., Algan, O., Eastoe, C., Tchapalyga,
A., Ongan, D., Kuhn, T., Kuşcu, İ. 2000. Last
glacial–Holocene palaeoceanography of the Sea
of Marmara: timing of the last connections with
the Mediterranean and the Black Sea. Marine
Geology, 167, pp.191–206.
Çağatay, M.N., Görür, N., Polonia, A., Demirbağ, E.,
Sakınç, M., Cormier, M.-H., Capotondi, L.,
McHugh, C., Emre, Ö., Eriş, K. 2003. Sea level
changes and depositional environments in the
İzmit Gulf, eastern Marmara Sea, during the late
glacial–Holocene period. Marine Geology 202,
pp.159–173.
Çağatay, M.N., Eriş, K., Ryan, W.B.F., Sancar, Ü., Polonia,
A., Akçer, S., Biltekin, D., Gasperini, L.,
Görür, N., Lericolais, G., Bard, E. 2009. Late
Pleistocene-Holocene Evolution of the Northern
Shelf of the Sea of Marmara. Marine Geology,
265, pp.87-100.
Çelik, G.B. 2007. Daily Life in Yenikapı. In: Kızıltan, Z.
(Ed.), Istanbul: 8000 years brought to daylight;
Marmaray, Metro, Sultanahmet excavations,
pp.216-229. Vehbi Koç Foundation, ISBN 978975-6959-39-8.
Folk, R. L., Ward, W. C. 1957. Brazos River Bar: a Study of
Significance of Grain Size Parameters. Journal of
Sedimentary Petrology 27, pp.3-26.
Gedik, İ., Aksay, A. 2002. 1:100 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji
Haritaları Adapazarı-G25 Paftası: Pafta No.32,
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Yayını, Ankara.

41

MTA Dergisi (2019) 160: 21-43
Gedik, İ., Pehlivan, Ş., Timur, E., Duru, M., 2005. 1:50 000
Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, No.12, İstanbul
F23d Paftası, Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Yayını, Ankara.

Chronology from 97 Sites for the Aegean, East
Mediterranean, and Black Seas . Ancient Near
Eastern Studies, Supplement Series V. 47, pp.4790, ISBN: 978-90-429-3062-9.

Göktürk, O., Fleitmann, D., Badertscher, S., Cheng, H.,
Edwards, R., Leuenberger, M., Fankhauser, A.,
Tüysüz, O., Kramers, J. 2011. Climate on The
Southern Black Sea Coast During The Holocene,
Implications from The Sofular Cave Record.
Quaternary Science Reviews, pp.1-13.

Lambeck, K., Antonioli, F., Purcell, A., Silenzi, S. 2004.
Sea-Level Change Along The Italian Coast for
The Past 10.000 yr. Quaternary Science Reviews
23, pp.1567-1598.

Hooton, D. H., Giorgetta, H. E. 1977. Quantitative X-Ray
Diffraction Analysis by a Direct Calculation
Method. X-Ray Spectrom. V.6, pp.2-5.
Kızıltan, Z. 2007. Marmaray Project and the 8000 Years of
Istanbul “brought to daylight”. In: Kızıltan, Z.
(Ed.), Istanbul: 8000 years brought to daylight;
Marmaray, Metro, Sultanahmet excavations,
pp.18-27. Vehbi Koç Foundation, ISBN 978-9756959-39-8.
Kızıltan, Z. 2010. Excavations at Yenikapı, Sirkeci and
Üsküdar within Marmaray and Metro Project.
In Kocabaş, U (Ed.), Proceedings of the 1st
Symposium on Marmaray-Metro Salvage
Excavations, 5th– 6th May 2008, İstanbul,
pp.1-17, Directorate of Istanbul Archaeological
Museums, ISBN 978-605-60853-6-9.
Kızıltan, Z. 2014. Marmaray-Metro Projesi Kurtarma
Kazıları: Yenikapı-Sirkeci ve Üsküdar İstasyonları
Arkeoloji Çalışmaları ve İstanbul’un 8 Bin Yılı.
In Ş. Baltaş, Ş. Altun (Eds.), Hayalden Gerçeğe
Bir İstanbul Öyküsü-Marmaray, ISBN 978-60564547-1-4, pp.54-76.
Kocabaş, U. 2010. Istanbul University Yenikapı shipwrecks
project: ships. In Kocabaş,U (Ed.), Proceedings of
the 1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage
27 Excavations, 5th-6th May 2008, İstanbul,
pp.23-35, Directorate of Istanbul Archaeological
Museums, ISBN 978-605-60853-6-9.
Kocabaş, U. 2015. The Yenikapı Byzantine-Era Shipwrecks,
Istanbul, Turkey: a preliminary report and
inventory of the 27 wrecks studied by Istanbul
University. The Int. J. of Nautical Archaeology,
44, 1, p.p5-38. doi: 10.1111/1095-9270.12084.
Kuniholm, P.I., Pearson, C.L., Wazny, T.J.,2014.
Yenikapı ve diğer Marmaray Proje Alanlarında
Dendrokronoloji Araştırmaları. Ş. Baltaş, Ş. Altun
(Eds.), Hayalden Gerçeğe Bir İstanbul ÖyküsüMarmaray, pp.154-159. ISBN 978-605-64547-14.
Kuniholm, P.I., Pearson, C.L., Wazny, T.J., Griggs, C.B.
2015. Of Harbors and Trees: The Marmaray
Contribution to a 2367-Year Oak-Tree-Ring

42

Marriner, N., Morhange, C. 2006. The ‘Ancient Harbor
Parasequence’: anthropogenic forcing of the
stratigraphic highstand record. Sedimentary
Geology 186, pp.13–17.
Marriner, N., Morhange, C. 2007. Geoscience of ancient
Mediterranean harbors. Earth-Science Reviews
80, pp.137–194.
Marriner, N., Morhange, C., Carayon, N. 2008. Ancient Tyre
and its harbors: 5000 years of human–environment
interactions. Journal of Archaeological Science
35, pp.1281–1310.
Marriner, N., Morhange, C., Goiran, J.P. 2010. Coastal and
ancient harbor geoarchaeology. Geology Today
26 (1), pp.21–27.
Meriç, E., Perinçek, D., Avşar, N., Nazik, A., YücesoyEryılmaz, F., Barut, İ., F., Dinçer, F. 2009. Yenikapı
Eski Kıyılarında 5-12. Yüzyıllar Arasındaki Çevre
Kirliliğinin Bentik Forominiferlerle Belirlenmesi.
Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni 21,
Sayı 1, No.1, pp.1-22.
Murray, J. W. 1973. Distribution and Ecology of Living
Benthic Foraminiferids, Crane Russak and Co,
247p., New York.
Nichols, G. 1999. Sedimentology and Stratigraphy.
Blackwell Science Ltd, 355p.
Pearson,

C., L., Griggs, C., B., Kunıholm, P.I.,
Brewer, P., W., Wazny, T., Canady, L. 2012.
Dendroarchaeology of the Mid-First Millennium
AD in Constantinople. Journal of Archaeological
Science, 39, pp.3402-3414.

Perinçek, D. 2008. Yenikapı Antik Liman Kazılarıda
Jeoarkeloji Çalışmaları ve Doğal Afetlerin
Jeolojik Kesitteki İzleri. 1. Ulusal Doğal Afetler
ve Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
pp.31-49, Sakarya.
Perinçek, D. 2010a. Geoarchaeology of the excavation
site for the last 8000 years and traces of natural
catastrophes in the geological profile. In: Kocabaş,
U. (Ed.), Proceedings of the 1st Symposium on
Marmaray-Metro Salvage Excavations, 5th–6th
May 2008, Istanbul, pp.191–219, Directorate of
Istanbul Archaeological Museums, ISBN 978605-60853-6-9.

MTA Dergisi (2019) 160: 21-43
Perinçek, D. 2010b. The geoarcheology of the Yenikapı
excavation site in the last 8000 years and
geological traces of natural disasters (Istanbul Turkey). Bull.Min.Res.Exp., 141, pp.69-92.

Yanko, V.V. 1990. Stratigraphy and paleogeography of
marine Pleistocene and Holocene deposits of
the Northern seas of the USSR, Memorie della
Societa Geologica Italiana 44:167-187.

Perinçek, D., Meriç, E., Pulak, C., Körpe, R., Yalçıner, A.C.,
Gökçay, M., Avşar, N., Nazik, A., Kozanlı, C.,
Kapan-Yeşilyurt, S., Gökgöz, Z. 2007. Yenikapı
Antik Liman Kazılarında Jeoarkeoloji Çalışmaları
ve Yeni Bulgular. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 60,
pp.16–22. April 2007, Ankara.

Yalçın, M., N., Sezerer, M., Pearson, C., L., Algan, O.,
Kuniholm, P. 2013. Establishment of a HighResolution Stratigraphy with the Help of
Dendrochronology: An Example From The
Marine Holocene Sequence in The Ancient
Thedosian Harbor (Istanbul, Turkey), Geological
Society of America Abstracts With Programs,
Vol.45, No.7 (Abstract).

Pulak, C., Ingram, R., Jones, M., Matthews, S. 2015. Eight
Byzantine Shipwrecks from the Theodosian
Harbour Excavations at Yenikapı in Istanbul,
Turkey: an introduction. Int. J. of Nautical
Archaeology, 44, 1, pp.39–73. doi: 10.1111/10959270.12083.
Sayar, C. 1977. İstanbul Yeni İskan Yöreleri Geoteknik ve
Sismik Etüdü. Boğaziçi Üniversitesi, Deprem
Mühendisliği Araştırma Enstitüsü Raporu, Cilt 1.,
119p.
Spencer, D.W. 1963. The interpretation of grain size
distribution curves of clastic sediments. Journal
of Sedimentary Petrology, 33, 1, pp.180-190.

Yalçın, M.N., Bulkan, Ö., Algan, O., Konak, A. 2015. A
Holocene aged swamp area in Yenikapı-Istanbul
and it’s relation with the neighboring Neolithic
settlement. Ancient Near Eastern Studies,
Supplement Series V. 47, pp.31-46, ISBN: 97890-429-3062-9.
Yalçın, M.N., Sezerer Bulut, M., Pearson, C., Kuniholm, P.,
Algan, O., Wazny, T. 2019. Establishing a highresolution stratigraphy in the Holocene marine
sequence of the ancient Theodosian harbor of
Istanbul with the help of dendrochronology,
Geoarchaeology, 34:360–374.

43

