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ÖZ i tnce taneli tortul kayalarm saha sınıflaması basit olmalı; görünüler, karottar ve kuyu kesintilerine aynı
şekilde uygutonabilmeli ve bunların türümsel Özelliklerine dayanmalıdîr. Bu isteklerin tümünü karşılayacak
şekilde yapümış bir smıflama yoktur, toıee tortul kayalarm yaniım özellîtme dayanan sınıflamaları, karotlara
ve kuyu kesintilerine uygulanamazlar ve türüm yönün den Önemleri azdm Biz burada, kayanın d^ku ve yapı
deflıkenlerme dayanan yeni bir sınıflama önermekte yiz. Adlama, to^e büyüklütü ve katananlanmaya Mi|Mn
b%Üeri birleştiren kök adlarından oluşur* Bir örneği sınıflamak ieln sadece o kayanın silt İçeriğini ve lami-
nalaıımış olup olmadığını saptamak yeterlidir,
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GİRİŞ; Bugüne kadar, ince taneli tortul ka-
yaların kabul edilmiş (Dunham 1962) kireç-
taşlan sınıflaması gibi) bir sınıflamam yoktur.
Geleneksel sınıflamalar, bu kayaların yeterin-
ce tanımını ve farklı litolojilerinin ayrımım ba-
şaramaz. Kesin olmayarak tanımlanmış bir
adlama çoğunluklu ince taneli kayalarm tar-
tışıimasmcia ve tanımlanmasında karışıklık-
lara neden olur. Örneğin "şeyil" olağan olarak
hem ince taneli tortul kayaların bir sımf adı
ve hem de sınırlı bir anlamda bu smıfm yarı-
hm ve/veya lammalanma gösteren bir üyesi
olarak kullanılmıştır (Çizelge 1)* Eğer ola-
naklı olsaydı, biz "şeyiTi yalnızca yukardaki
smırh anlamda kullanırdık. Bununla beraber,
Tourtcİot (1960) değindiği gibi "şeyii" jeoloji
literatüründe yerim o kadar sağlamlaştırmış
dırki iki anlamda da kullanmasına izin veril-
melidir*

înce taneli tortul kayaların adlanmasın-
da "şeyü" sözcüğünü kullanırken bazı karışık-
lıkları hafifletmek için başka bir ad düşünül-
melidir. "Çamurkayası" terimi Ingram (1953,
S. 869), Dumbar ve Rogers (1957, S, 166) ve
Blatt, Middleton, ve Murray (1972, S, 374)
tarafından Önerildiği şekliyle bizde kullanılma-
sını savunmaktayız, "Çamurkayası" terimi
"kumtaşı" ve "kireçtaşı" terimleri üe eşit dü-
zeyde düşünülmelidir,

VAROLAN SINIE^AB^LAR

înce taneli tortul kayaları sınıflamak için
güncel girişimler laboratuvara yönelik olmuş-
tur. Picard (1971), bileşim ağırlıklı kumtaşı
adlamasma dayanan petrografik bir sınıflama
önermiştir, Lewon (1978) %45'den fazla (5
mikrondan az) kil büyüklüğünde taneler kap-
sayan çok ince taneli tortul kayaların lahora-
tuvar sınıflamasını yaptı* Bu sınıflama numu-
nelerin petrografik ve X ışınlan ile tayin edil-
miş olan doku ve bileşim özelliklerine dayanır*

Çamurkayalarının etMn bir saha sınıfla-
ması basit olmalı, eşit olarak da görünülere,
karotlara ve kuyu kesintilerine uygulanabil-
melî ve türüm yönünden Önemi olan özellik-
lere dayanmalıdır. Yarılmayı ve ayrılmayı kri-
ter olarak alan sınıflamalar son iki koşulu
yerine getiremezler (Çizelge 1),

Yarılma bir kayanın katmanlanmasma ko-
şut nisböten düz yüzeyler boyunca ayrüma eği-

limi şeklinde tanımlanır (Pettijohn, 1975, S*
263), Bunun gelişmesi kısmen kil minerali
yönelimi, organik madde miktarı ve laminalan-
ma ile ilişkilidir (Gîpson, 1985; Odum, 1967;
Spears 1976). Bununla beraber, yarümamn ge-
lişmesi bir bozuşma olayıdır ve bozuşmanın
doğası ve süresi ile değişir, Taze bir çamur-
kayasımn, zamanla, yarüma özelliği gösteren
bir çamurkayasma geçişi çoğunlukla çeşitli
ayrışma zonları ile tanımlanabilir* Geçiş, yü-
zeyde, ayrışma zonlan halindedir. Bir kayanın
görünü yüzeyindeki yanlımı, iyi gelişmiş ola-
rak gözlenebilir. Yarılma, taze yüzeyden içe-
riye doğru azalır, diğer bir deyimle bir örnek
kayaya doğru devam etmeı Lewan (1978,
S, 748) bu ayrışma olayım kurak ve yağışlı ik-
limlerin berikisinde de bulunan bir örnek ve
laminalanmış çamurkayalarında gözlemiştir.
Bu nedenle, yarılma özelliğine dayanan bir sı-
nıflama kullanarak, tane büyüklüğü ve kat-
manlarıma baknmndan benzerlik gösteren ka-
yalar, ayrışma tarihçelerine dayanılarak fark-
lı bir şekilde sınıflandırılabilir, Buna ilave ola-
rak, karot örnekleri ve kuyu kesintileri hiçbir
doğal yarılma göstermez. Bu nedenle yarılma
özelliğine dayanan bir sınıflama burada çok
zorluklarla karşılanır* Eğer yanlım, kayacın
yüzeysel ayrışması ile geli§mişse> kayanm bi-
rincil özelliği hakkında birşey söylenemez* Ça-
murkayaları laminalanma boyunca ayrüma
gösterebilir; bununla beraber, bunun böyle ol-
madığı yerlerde gözlenmiştir. Böylece, yanhna
laminalanmanın gerekli bir ürünü veya sonucu
değildir. Genel uygulamada bu ikisini eşde-
ğer olarak kullanmak garantili değildir (Çi-
zelge 1; Pettijohn, 1975, S, 261).

Özetle, yarüma yeteneği çamurkayalarımn
sınıflamasında bîr faktör olamaz. Bunun, yü-
zey örneklerinde yararhhp sınırlı olduğu gibi
kökensel önemi azdır.

ÇAMUBKAYALAmNIN ÖNEBtLEN
SDÏBFLAMASI

ÇamurkayaJan burada ve diğerleri (Ing-
ram, 1953, S, 869; Dumbar ve Rogers, 1957, S,
166; Blatt, Middleton, ve Murray, 1972, S, 374)
tarafından tanımı yapıldığı gibi içersinde
%50*den daha fa^la kum büyüklüğünden (62
mikron) küçük taneler içeren kayalardır. Ça-
murkayalan, iki birincil temel özelliğe göre
iki astbölüme ayrıhrı (1) doku (tane büyük-
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Çizelge İt İnce taneli tortul kayaların tanımlanmasında kullanılmış olan özedliklot.

Kaynak

Pettîjölm
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itogram
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Twenhofel
(1987, S. 98)

Pettijohn
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Folk
(1968, S. 141)
üıgram
(1958, S. 870)
Twenhofel
(1937, S. 98)

Pettijohn
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Ingram
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Twenhofel
(1937, S. 97)

Pettijohn
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Ingram
(1953, S, 870)
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(1937, S. 98)

Tane Büyüklüğü Katroanİanmaya koşut

Kil ve silt

%50 eilt ve/veya kil

%50 silt ve/veya kil

%50 silt ve/veya kî!

Kil ve/veya silt

Çamur içindeki silt ve
kü miktarı eşittir
%50 silt ve kil

ayrılma

Yarılımlı veya

Yarılımlı

Yarılımlı

Yarılımlı veya

ÇAMURTAŞI

Yarılımiii

Yanlımsız

Yarılmışız

Kil, silt ve kum karışımı Yanlımsız
belirsiz

Kil

2/3 Çamur kısmında
kil
%50 silt ve kil;
kil egemen
%50 kil

|%50 silt
2/3 gamur Kısmında
kil

%50 silt ve kil

%50 süt

KİLTAgl

Yarılımsız

Yanlımsız

Yanlımsız

Yanlımsız

SÎLTTAŞI

B.D.
Yanlunsi!

Yanlnnsız

B.D.

Katiîianlaııniii

Laminalı

B.D,

B,D,

Laminalı

Laminalanmasız

B.D.

B.D.

B.D.

B.D,

B.D.

B,D,

B,D.

B,D.
B.D.

B,D.

B.D.

Not : B.D, Belli değil

(2) laminalanma (varlığı veya yoklu-
ğu)* Daha önce de değinildi|i giW, çamurka-
yala^ınm yukarıda değinilen iki özelliğe göre
sınıflanması en iyi sahada yapılır* Bu smıf*
lanmayı U.S. doğusundaJd gazh şeyiUerde ya-
pılan bir çalışmada iki yü kulandik ve türüm-
sel kaya biriınlerini ayırt etotekle diğer sınıf-

lamalardan daha kullanışlı olduğunu gördük*
Sınıflamanın dokusal ÖıellMere dayanan

bölümleri Folk (1968? S, 141) tarafından kul-
lanılanın aynısıdır, Folk'un "silt-şeyü" de^mi,
dokuya değin bilgiyi daha iyi yansıtan bir de-
yim Önerilmiş olduğundan kullanılmamıştır*
Bununla beraber, buradaki sınıflamanın doku-
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asi ast bölümlere ayrılması, Folk'un sınıflama-
smda (Çizelge 1) olduğu gibi yarılma yetene-
ğine göre değil de, laminaJanmaiiiii varlığı ve
yokluğuna göre yapılmıştır,

"Şeyil" terimi sınırlı anlamda iki dokusal
astbölüme ayrılmıştır ve sadece %0 ile 67 ara-
sında süt büyüklüğünde taneler içeren lamina-
lı killi kayalara uygulanır (Şekil 1). geyÜin
bu şekilde kullanılışı Tourtelot (1960) tarafın-
dan önerilen özgün tanımlanmasına uyar.

Şekil İ: Ç am urkay alarmın sahada sınıflandırılması.
Sınıflama tane büyüklüğü ve katmanlanmaya
dayanır,

Çamurkayalarındaki lamina, genel anlam-
da olduğu gibi. 10 mm'den daha az kalın ko-
şut katmanlardan oluşan bir yapdır. Lamina-
lanmıa üç tip olur (Şekil 2). Bunlar: (1) fab-
rik (yönlenme), (2) tane büjrüklüğü ve (3)
renk, Fabrik laminalanması, en yaygın tip o-
lupj bir kag mikron büyüklüğündeki u ı m ek-
senli mineral ve kaya kırıntılarının bir diMem
oluşturacak şekilde koşut yönlenmesi sonucu
oluşur. Bu tip lamüıalanma kalınlık ölçümüne
yatkın değildir; varlığı veya yokluğu ve geli-
şim, derecesi sözkonusu edilir* Fabrik lamina-
lanması lup ile gözlenirse idaha iyi belirlenir,
Katmanlanma yüzeyine dik olarak kırılan yü-
zeyde, ince çizgisellik koşut olarak gözlenir,

Tane büyüklüğü değişimi ikinci bir tip la-
mumlanma oluşturur* Farklı mineral ve kaya
kırıntıları büyüklük ve hidrolik davranış ba-
kımından geşiüüik gösterirler. Bundan dolayı
da, karadan türeme tortullar içerisinde kil mi-

Şekil % s ŞeyillerdeM laminalanma tipleri.

nerallerinin bulunduğu katmanlar çoğunlukla
silt büyüklüğündedir* Kuvars, Karbonat veya
organik madde içeren katmanlarla ardalanma
gösterir* Bu nedenle, tane büyüklüğü lamina-
İanması çoğunlukla bileşimin «düşey yöndeki
çeşitlenmesîyle birliktedir,

Renk laminalanması farklı renkteki kat-
manların ağdalanmasından oluşur* Gerçekte,
bu renk ardalanması Meşîmsel değişimden ile-
ri gelir; fakat arazide bileşim yeme yalnız-
ca renk yansır. Bazı renk lamînaları canlıların
eylemleri sonucu oluşur. Burada biyolamina-
lanma, agık ve koyu renk laminalarından olu-
şur. Açık renk Myotüübasyona (organizmala-
rın tortulu kanştırıcı işleylerine) uğramış kat-
manlan (tükenme nedeniyle organik madde
kapsamı az) simgeler. Koyu renk biyotürbas-
yonlu olmayan (organik maddesi fazla) kat-
manları yansıtır, Biyolaminalanma tortulun
çökelme veya yatay biyoturbasyonun hıaMa-
ki çeşitlenmelere bağımlıdır. Biyotürbasyonlu
katmanlardaki organik madde tortulu ile bes-
lenen organizmalar tarafından tüketümif veya
tortul ile deniz suyunun biyolojik işlemlerle
karışması sonucu oksitlenerek yokolmuştur,
Şuna dikkat edilmesi gerekir ki, lamina tipleri
karşılıklı olarak birbirinden ayrılmaz. Herhan-
gi bir tip diğer biri veya diğer ikisi de birlik-
te bulunabilir.
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Çamurkayaiarmda bulunan birincil tor-
tul yapılar, özellikle laminalanma yöresel eski
ortamların tesbitinde yararlı olabilir. Lamina-
lanmanm korunması tortulun biyolojik olarak
çok az işlendiğini gösterir. Bu koşul, canlı bol-
luğunu sınırlayan ve bunun tortulun son gö-
rünümüne olabilecek ortamsal baskılarla ilgili
olabilir (Byers, 1974) Laminalanma huh bir
tortullaşma (çamur akıntılarında olduğu giM),
dalgalar veya akıntılar ile tortulun yeniden iş-
lenmesi sonucu (gelgit düzlüğünde olduğu gi-
bi) da görülmeyebilir, Laminalı gamurtaşlarım
laminasızlardan ayırt edecek istemsel bîr sınır
seçilmelidir. Bu sınır fabrdk laminalanması için
önemli bir sorun değildir. Çünkü, her ne ka-
dar f abrik laminalanmasının mükemmıeniği çe-
şitlilik gösterirse de, bu lamilanmanm ana çiz-
gilerde varlığı veya yokluğu önem taşır. Bu-
nunla beraber, lamlnalanmasız bir kayanın la-
minalı olarak nitelenäMlobÜmesi için ne sayı-
da tane büyüklüğü ve renk laminalanması var-
lığmm gerektiği sorusuyla karşılaşılabilir. Bi-
ze göre %10 lamina faydalı bir kuraldır. Yani,
eğer bir çamurtaşı 2/3'den az silt ve %10'dan
fazla lamına kapsıyorsa bu şeyildir. Eğer, taş-
ta %10'dan az lamina varsa; taş silt içeriğine
göre ya çamurtaşı veya kiltaşıdır. Genellikle
%10 lamiinayı belirgin olarak buluruz.

Bir çumurkayasmdaki silt miktarı %100'e
yaklaşıyorsa, bu kumtaşı gibi görülür. Bu ne-
denle, silttaşı terimini 2/3fden daha fazla silt
içeren tüm çamurkayalarma uygulanmasını
Öneririz. Genelde, bu şekildeki kullanma fazla
karışıklık yaratmaz. Örneğin, silt büyüklüğün-
de tanelerden oluşmuş, bir Örnek, laminalı bir
tünbidit katmanına sütü şeyil adım vermek
karışıklıklara yol açmış olur. Uygun olan de-
ğişkenleri kullanarak silttaşlan laminah ve la-
mânâsız olarak ikiye ayrılabilir.

Bu Önerilen smıf lamıa planmı kullanırken
herhangi bir (çamurtaşım sınıflama için ilk
aıamada iki soru sorulması gerekir (Şekil 3) :
Bunlar; (1) Çamurkayası ne kadar süt içerir
(2) Çamurkayası laminalımıdır? Silt miktarı
lupla veya bir parça numuneyi çiğnemekle
kolaylıkla tahmin edilir. Kilşeyiller ve kiltaş-
lan apza alınıp çiğnendiğinde çikolata gibidir
veya hafif kırıntılı hissini verir, Çamurşeyiller

Şekil Si Çtonurkayalarmin saha sınıflaması için izle
nem çizelge,

veya çamurtaşları çiğnendiğinde belirgin ola-
rak kırıntılıdır; dişler arasına silt ve ince kum-
taneleri gelir. Silttaşlarma; dokununca sert-
tir ve gözle de sütü olduğu görülür. Yaklaşık
olarak %İ0*dan fazla kum içeren çamurkaya-
larmm önüne kumlu sıfatı eklenir. (Örneğin,
kumlu çamurtaşı gibi), Laminalanmaların
geometrisi (Coleve Dîcart, 1975), fosil ve iz
fosillerin miktarı ve türleri, ayrışma özelMgi
ve renk gibi özellikler de not edilmelidir, Baa
kayaların burada önerilen kök isimlerine
uygun olan tamamlayıcılarını eklemek arzu
edilebilir.

ÖZET

İnce taneli tortul kayaların sahada sınıf-
landırılması basit olmalıdır. Bu sınıflama, tu-
rümsel anlamdaki özelliklere dayandırılmakla,
görünülere, karotlara ve karot kesintilerine
eşit olarak uygulanabümelidîr. Yarılma veya
ayrılma özelliği, sınıflamada güvenilir olarak
kullanılan veri d^ğüdir. Çünkü yanlmamn var-
lığı veya yokluğunun türümsel anlamı azdır;
ve yeraltı numunelerine uygulanabilirliği yok-
tur. Bizim sınıflamanın başhca yararlan gö-
nünü ve yüzey numunelerinin her ikisine de
uygulanabilmesidir, Sımfİamanm temelini o-
luşturan ve türümsel Özelliği olan birincil iki
tortul özellik, tane büyüklüğü ve katmanlan-
madır.
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