
Gelibolu Yarımadasında îki Farklı Yaşta Fills
Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme
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Clay minerals in two flysch fades of different ages in Gelibolu Peninsula
and some clues for burial depth
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ÖZ i Gelibolu Tarımadasmda ardalanmaJı kum taşı vegamurtaşlarmdan oluşan Erken Eosen yaşlı Karaburun
Formasyonu (1000 m kalınlıkta) ve kumtaşı kırmtılı kireçtaşı ve tüf arakatkılı kiltaglarmdan oluşan Orta-
Geç Eosen yaşlı Burgaz Formasyonunun fllig mostralarından alman örneklerin kil mineralleri, ola® diya-
jenez derecesini belirlemek için incelenmiştir, Yukarıda sözü edilen formasyonların her iki filiş düzeyleri,
tel oranda organik malzeme içerir ve böylece bu İki füiş düzeyinin petrol için ama kaya olduğu düşünü-
lebilir.

tmtin kristalleşme derecesi, keskinlik oranı ve dig er minerallerin varlığı X.ı§m difraksiyonu il© araş.,
tırılnuştır. İki mikrondan daha küçük tane büyüklüğündeki killer de İ4A°, 7AO> 4,7AÔ ve 3,5Ae pikleri
ile sedimenter klorit ve İOA^ 5AÔ ve 3,35A° pikleri ile de illit varlığı saptanım§tir, 375-400eO deW liit-
malarda 14AÔ ve Özellikle 7AÔ piklerin n şiddeti oldukça azalmıştır, Bu sedlmenter klorit için tipiktir.
Yönsüz preparatlarda^ sedimenter kloritin Ib monokilnal veya orta hekmgonal pollmörf tiplerinin varlıfı
belirlenmiştir, îllitin kristallenme derecesmin gömülme derinliği İle azaldığı, fakatf keskinUk oramnm İse
arttığı görülür,

Weaver (1961 a), Kubier (1966), Burst (1969), Moort (1971) ve Foseolos = Kodama (1974) nm ça-
lışmaları göm önünde tutulduğunda, fillş düzeylerin ie bulunan Mİ mineralleri tlplerlnm, bu tortulların 4ÖÛÖ
metreden daha derinde diyajenez geçirmiş olablleceflai gösterir,

ABSTRACT; In Gelibolu PenlnsuJa olay minerals n>fsamples ftom flysoh outorops of Karaburun Formation
(1000 m thick) of Early Bocine mge consisting- of alternattng nıttdstone and saıulstoiK;, and Burgas For-
ınalion (700 m tMck) of BfladteXate Eocene age mmMkig of sandstone, detrlta! lim^tone and claystane
with tuffaeeousi ini< roalationH were investigat^l to order to assess ttueir degree of dïa^-n^sïs. Botiı flysch
levels of the above mention^ formations contain abundant organic eompounds nmÛ therefore may be con«
slderad as a potential source roek for petroleum.

Orystallinity index and sharpness ratio of mite and presence of other clay minerals have been studied by
X^ray diffraction, In clay» o* two macron fraction, sedimentary chlorite was identified by r<tl<étions at
14Aö

f TA% 4,1A° and 8,5A° whereas illite was Iden^fled by reflecttons at 10A% 5A° and S,SAe. Upon
heating at Sr?5-400°Oj ^e intensities of 14Ae and particularly 7Ae peaks considierably diecrea§6d, indicating
the presence of sadimeiitary chlorite. In the traces of unoriented aggregates Ib mon<K unie and or^rohe-
xagiMiäl polytypes of sedimentary chlorite were also îndentîfled.

The crystaliinity taidex of Mlite decreases while the sharpness ratio increases with burial depth. If the
studies of Weaver (1961 a), Kubier (1966), Burst (1989), Moort (1071), and Foscolôs-Kodama (19T4) are
taken into oonßideration, the types of clay miiK r̂uls found im the flysch levels show that these sedfanentä
may have been subjected to diagenesis at a depth of over 4000 meters.
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Bu araştırma, Gelibolu yarımadasında füîş fasi-
yesleri içindeki kil minerallerinin tanınması, dafilimi
ve kökeni ile ilgilidir, Kil mineralojisi tortul dîya-
jenez derecesini belirlemek, tortul havzanın jeokimya-
sal tarihçesini kurmak ve son zamanlarda özelUkle pet=
rol ana kayalarının potansiyelini incelemek igln kulla,
mlmaktadır (Foscolos ve Kodoma, 1974), Birçok
araıtırıcılar, simektltin illite dönüşümü sırasında, hid-
rokarbon üretimi ile çok iyi korele edilen bir dehid-
rasyon fazının yer âldıf ını belirtmiştir, Dönüşüm İ50öO
den yük&ek olmayan sıcaklıklarda olup, büyük oranda
mı kaybı ile sonuçlanır (Kodama ve FÖSCOİOS, 1974),
150öa de derince gömülü sıcak su büyük miktarda
hidrakarbon çözebilir,

Bu lasıtlı çalışmada, Burgaz ve Karaburun for=
masyonlarnın- fllig örneklermdekl diyajenezi: i, ba-
fımsız kil minerallerinin varlığı, 2, illltin kristalleş-
me derecesi ve keskinlik oranı ve 3, illîtto 2M poli-
morf yüzdesinin bir işlevi olarak açıklamaya çalış-
tık. Bütün veriler filiş örneklerinin maksimum gö-
mülme derinlifi ile ilişkili olduğunu göstermiftir, Ko,
dama ve Fosoolos (1974) un verilerini kullanarak, bu
koşullarda petrolün yalnızca gaz fazında olabileceği
söylenebilir,

STRATİGRAFİ

Çalışma alanında (Şekil 1), ayırt edilen Mesozoyik ve
Tersiyer ya|lı kaya birimleri ve bunlar için önerilen
zaman bölümleri Şekil 2*de sunulmuştur, Çalışmanın
konusunu oluşturan Karaburun Formasyonu'nun Baz
Üyesi ile Burgaz Formasyonunun Karaafaç Üyesi'nin
tanıtımı afafıda verilmiştir.

Şekil İ! Çalışma alanında yerbuldımı liiiritası
Figure 1: Index map showing the study area

Bm Üyesi

Ïanımı? Saz Üyesi adı, bu çalışmada, iyi pekleş-
miş kumtaşî-gamurtaşı ardalanması. bir Örnek gamur=
tap ve yersel bir çok Örnek çakılta§ından olufan bir
istif şekillide tanımlanmaktadır.

Saz üyesi Saros Körfezi kıyısına paralel bir yayılım
fösterir.

Litoloji; Saz Üyesi'nln alt bölümü kumtafi-çamur-
taşı ardalanması ve yersel bir çakütaşı, orta bölümü bir
Örnek çamurtaşı ve üst bölümü kumtap-gamurtaşı ar*
dalanmasmdan oluşur,

Kumtaşları, başlıca kahverengimsi yeşil, iyi pek-
leşmiştir, Katmanlanm'a düzgün olup İ,80 cm arasın-
dadır, Kumtaşlan orta ile kötü arası boylanmış ve 11-
tikvakedir, Çamurtaşı ile düzenli ardalanmah olan kum,
tap katmanları, Bauma (1962) istiflndekl Ta=e bölüm-
lerini tümüyle veya bir parçasıyla taşır, Kumtafları
ve çamurtaşlan kapsadıkları tortul yapılarına göre
türbidittir,

Çamurtaşları, çoğunluk yeşilimsi gri, lamina il©
masif arasında değişen katmanlıdır. Üyenin üst düzey-
lerinde yer alan çamurtaşlan yapraManma ve küresel
ayrışma şeklinde ikincil şekiller tapr, Çamurtaşlar*
yersel olarak kÖmür!e§mi§ bitlü fosilleri içerir,

Çakıltaşı, kahverMifİmsi, yeşilimai gri, gök iyi
pekleşmiş yanal kalmhk defi§imi gösteren masif kat-
manlı, orta ile kötü arası boylanmış ve genellikle tane
değimsizdir. Çakıllar olağan olarak S-IO cm, yersel
olarak 25-30 cam büyüklük emırları içinde orta ile iyi
arasında yuvarlaklapni§tir. Bileşenler bolluk sırasma
göre mlkritik kireçtaşı, serpantinit, metamorfik kaya
kırıntısı, kuvars kumteşı ve çörttür,

S tratig rau îlişktei: Saz Üyesi, altlayan Baıoflu Ü,
yesiiii, Başoflu Harman Tepemde üstler, Dokanak kıs-
mi dereceli geçişlidir. Birim, altlayan LÖrt kireçtafmı
Foga Burnu'nda düşük açılı uyumsuzlukla üstler,

Şekl 21 Çalığına aUıııının g«neUe§tirilm^ strattgıafJ
istifi

Ilgure % t Cohmmar sections showing stratigraphie suc
cession of the study area
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Birim, Tayfur Formasyonu tarafmdan açık olma-
yan bir dokanakla yapısal uyumlu olarak üstlenir,

Yaş: Saz Üyesini oluşturan kumtaşı ve çamurtaşla-
n fosil kapsamamaktadır. Altlayan Başoflu Üyesi ve
üstleyen Tayfur Formasyonu'nun Erken Eosen yaşı
gözetilirse, Saz Üyesi içm Erken Eosen Yaşı öngörü-
lebilir.

Ortamı: Saz Üyesi'nin kapsadığı tortul bileşenleri-
ne ve tortul yapılarına göre tipik bir filiştir. Birimin
alt ve üst düzeyleri normal fills, orta düzeyi ise ça-
murlu fills niteliği gösterlr, Filiş Mutti ve Biöci Luccni
(1972) türbldit fasiyes örneklerine göre, denizaltı dış
ve orta yelpaze alanlarında durulmuştur (Şekil 3).

Karaafâğ Üyesi

Tanıra i Birim, ilk olarak* önem (1974) tarafın«
dan "dayk ve ttif bandları içeren birörnek şeylden ya-
pılı bir istif şeklinde tanımlanmıştır,

Karaafaç Üyesi bu çalışmada, kumtaşif kırıntılı
kireçtaşı, tüffit, kilşeyü, çjamur§eyil ve gakıltap ara-
katkı ve arakatmanLı kiltaıından oluşan bir istif şek-
linde yeniden tanunlanmıştır.

Birim Gelibolu Yanmadası'nda KD-GB gidişU bir
yayılım gösterir.

Litoloji: Kiltaiları, ye|il İyi orta arası pekle§mî§
çok ince masif arası katmanlıdır, Katman alt ve üst
yüzeyleri keskin veya dereceli geçişlidir, tg yapı, yer-
sel düzlemsel lamiûalıdır.

Kumtaşlan, açık yeşil, iyi pekleptıiştir. Katmanlar
ma yanal olarak sürekli veya stotofe olup 1-150 cm
arasındadır, Kumtagiarı, orta-kötü arası boylanmii, in-
ce-kaba arası taneli, litikvakedir, Kilta§ları ile düzen-
li veya düzensiz ardalanmalı, kumtaşı katmanları,
Bouma (1962) isttfltadekl Ta-© bölümleriıü tümüyle bir
parçanın taşır VB taşımaz, Kumtaşlannm bazılarmnı
tabanında oygu-dolgu, yük ve gaga yapıları, akmtı izi,
fosil izi ve saplanmış çakıl bulunur, Kumtaşl'arı ve kil-
taşlan, kapsadıkları tortul yapılarına gör© türbidittir,
Kumtaş lan, küresel ayrışma, tortullaşma ile yapt uf a-
rarak kıvrımlanma ve kayma gibi ikincil yapılar içerir.

Kırıntılı kireçtaşlan, açık yeşilimsi gri geneli'kle
ince-orta arası kalın, yanal sürekli veya sürekaîz kat-

manlı kalkarenit ve kalkrudit niteliklidir. Katman alt
yüzeylerinde, yük kalıbı, oluk izi, fosil Meri bulunur.
Kireçtaşı katmanlaruım kütaşlanyla olan âimrlan kes.
kin veya derecelidir. Bazı kireçtaşı katmanları kilta-
şından türeme olu§uk içi çakılları içerir, tç yapı, tan©
yönlenmesine baf lı olarak düzlemsel laminalıdır,

Tüffit, beyazımsı san, iyi pekleşmiş, orta ve ma-
sif arası kalınlıkta, yanal olarak sürekli katmanlı litik
tüffittir, Tüffit altlayan kırıntılı kiregtaşından türe-
me çakıl igerir. Çakıllar, olafan olarak 10-15 cm bü»
yüklük sımriarı arasındadır, Tüffitin alt yüzeyi kes^
kin smırlı, üstleyen kiltaşma dereceli geçişlidir, tç ya-
pı, egemen olarak som, az olarak da düzlemsel lamina-
lıdır.

Çakıltagları, kahverengimsi yeşil, orta iyi arası
pekleşmif, orta=masif arası Kalmlıkta, bağlıca yanal
olarak sürekli katmanlar şeklinde bulunur, Katmanlan-
ma, tane büyüklüfü defişlmine baflı olarak aı be-
lirli veya şomdur, Çakıltaşları, genellikle kum, süt
ve çamur aramadde destekli ve polijeniktir. Taneler
kötü boylanmıştır. Çakıllar olağan olarak 8=10 cm,
yersel olarak 3-4,5 sınırları içindedir. Çakıllar köşeli
ve az yuvarlaklaşınış arasında değişir. Çakıl bileşenler
bolluk sırasına göre kîltaşı, kumta§ı, kuvars volkanik
kaya kırıntısı ve kireçtaşınd'an oluşur. Çakıllar yersel
tane değimlid r. Katman alt yüzeyleri genellikle oygu-
dolgu ve yük yapılıdır, Çakütaşları gofunlukla tane
yönlenmesine bağlı olarak düzlemsel laminalıdır, Tan©
büyüklüfü, alttan üste ve üstten alta tane inçelmeU
olabilir,

Kilfeyil, ye§ilf iyi peklefmif, gok ince.orta arası
katmanlı ve düzlemsel laminalıdır. Katman alt siniri
kumtaşına derecelij üst sınırı keskindir,

Çamurşeyil, yeşil iyi pekleimiş, ç^k İnce- orta ara-
sı düzlemsel katmanlı ve düzlemsel lamMaMır,

Stratigrafi îlîşkîsi: Karaağaç Üyesi Kozlutepe ki.
reştaşı ve volkanik birim ile yanal glriktir. Birim yanal
giriklik çerçevesi içinde Kozlutepe Mreçtaşmı dereceli
bîr dokanakla Tayfur Köyü kuzeyinde üstler. Kara-
af aç Üyesi üstleyen Kabasal Üyesi İle olan örtülü üst
dokanafı Kabasal Tepe'de yapısal uyumludur.

Yaşı Karaafaç Üyesi Önal (1982) "saptanan fosiL
1ère göre Geç Eosen yaşındadır'*,

Y©nmıs Karaafaç Üyesi kapsadıfı tortul bileşen-
lere ve tortul yapılarma göre füsş benzeri bir nitelik
gösterir. Birimin alt ve üst düzeyleri yersel kumlu
filîf, egemen olarak killi fills, orta bölümü killi filiş ni-
telif indedir. Karaağaç Üyesi yukarıdaki veriler çerçe-
veli içinde yelpaze alanı ve aWsal düzlüğü ortamları-
m yansıtır (Şekil 3).

LABOBÂTUVAB YÖNTEMOMm

Çalışma alanından topladan Kiltaşı ve Çamurtaşı
örnekleri havanda ezilmiştir. Tüm örnekler mekanik
bir karıştırıcı iç nde yaklaşık 10 dakika kanstınlıp
elde edilen sulu gamur 280 nıeflik elekten feçirilerek
kum ayrılmıştır. Kü ve silt Stoke yasasına göre Atta-
berg silindirlerinde birbirinden ayrümıştır. Karbonat
uzaklaştırılması için 1 N sodyum asetat ve 0,3 N ase-
tik asit kullanılmış ve çözelti pH = 5 olacak biçimde
ayarlanmiftır, Organik malzeme HgOo ile çözülüp or-
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tamdan uaaklaştırılıniitır. Kü örneğinin organik mal-
zemeden temizlenmesi İçin %15Jllk HgOy kuUamlmiştır.
H!2O2 kullanılmadan Önce örnek asetik asit Ue ıslatıl»
mıştır, Böylöc© HgO2 tepkimesi kolaylaştmlmiitır. Dana
sonra kil çamuru kurutulur, X-ı§ın difraksiyonu CuK«
radyasyonu kullanılarak Jeol-JSDX 100 S-4 difrakto«
metre umteMnde yapılmıştır. Standart deney koşullan:
40 kV, 16 mA, 2S 2e,/dakika tarama hızı ve zaman
sabiti S'dir, Tarama 2Ö ile 30° arasında yapılmıştır,
fflorit pollmorflannın belirlenmesi defişik difraktö-
metre koşullarında yapılmiitır. Burada 40 kV» 36 mA
ve 1/2° 2e/dakika tarama hızı kullanılmıştır,

Hlit polimorflarmın tanınması İçte 8 mikrondan da-
ha küçük Mİ fraksiyonu 6N HOT asit içinde muamele
edilerek biyotit ve klorltin ortamdan uzaMagtmlmasi
sağlanmıştır (Ohauduri ve Lee, 1976), Toz örnek 20ö

ve"36°. 2G arasuıda 1/2° ie/dakika hızda Cu Ka radyas-
yonu altında taranmıştır, 2M/2M + lMd polimorf
oranları 2,S0 ve 2.58 A° pikleri altındaki alanları
ölçerek bulunmuştur, tki füi§ fasiyesinden alınan Ör-
neklerdeki dioktaedrik polimorflk oluşukların Yoder ve
Engster (1955) tarafından ortaya konan muskovit po-
Mmorflarına yapısal olarak benzer olduğu varsayılmış^
tır, 2M dioktaedrik mikanm toplam dioktaedrik mi-
kaya kıyasla oranı, 2M pikinin tüm dioktaedrik mi-
ka polimorflarnıı yansıtan pik şiddetine oram İle elde
edilmiştir. En şiddetli 2M piklerini kullanmak olası
defildir, Çünkü bunlar feldispat refleksiyonlan İle ça-
kışır, Böylece daha düşük şiddetteki 2M (116-) pki
istenilen oranın payı olarak seçilir. Bu refleksiyon da
2,80 Aö da görülür feldispat girifjüninden umktır. 2,58
As piMde payda olarak kullanılır, 2,58 A° pud 2M
(131-)f (116) ve (202=-) refleksiyonlarım ve İM (131-)
ve (130) refleksîyonlarmı içerir. Son refleksiyon lMd

muskovitte de görülür. Çalışma bölgesinden elde edu
len oranlar muskovitin 2,80 Aô/2,58 Aö püci oranlan
(Sekil 4) ile kıyaslanarak 2M dioktaedrik mikanın yüzü
desl bulunur (Maxwell ve Hower, 1967). ÙUtin (001)
pikinin yarım yüksÄkllpnde mm cinsinden gösterilen
genİfUfi olan kristalleşme derecesi (crystaUmity in«
dex) ve aynı pikin 10 A° daki yükseklifinin 10,5A°
daki yüksekliğine oranını veren keskinlik oranı (sharp-
ness ratio) d'fraktogramlardan ölçülmüştür (Kubier,
1966).

KİL AÖNERAULimî VE ÖZELLÜtMail

Farklı yafta iki fills fasiyesinin 2^ ve daha küçük
tane boyu fraksiyonlarında saptanan kil mineralleri
illit ve sedimenter klorittir.

îllit varlıfı 10 A°, 5,0 Ae ve 3,35 Aô lardaki
bazal ref leksiyonlan ile saptanmıştır. Şekil ö-a^c^oAg
de görüldüfü gibi ne glikol muamelesi ne de 6Û0°Cfye
kadar olan ısıtmalar sonucunda (d) arahklarmda Ö-
nemU bir değişiklik olmuftur, Aneak illit piklerinin bi-
günlerinde görülen deflşün sonucu kristalleşme dere-
ceslnin alt filiş düzeyine dofru azalma gösterirken kes=

küüik oranında artis goglenir (Çizelge 1). ÛUtin
i;,.8o Ae / I2,5 g A° oranlan üst filLf fasiyeslnin en üs-
tünden alt filif Mâyesiniû en altına kadar 0.15 ile 0,19
arasında defişlr. Bu ĞBL 2M ilEtin %&2 ile %80 ara-
smda defi^nidlr (ŞeMİ 6), Aynea 10Aô mineralinin

(060) aralıfımn 1,501 Aô ils 1J09 Ae arasında
depftiti görülür (Çizelge 1, Şekil 7), Hower ve Mo-
wat (1966) m d(0 6 0) ve Mg + Fe toplamı (oktaeder
konumlarda) arasındaki ilişkiden safÎadıfı efriden ya-
rarlanılarak (Şekil 8) üi:t için saptadığımız d(o e o)
def erleri uygulanmış ve illitin oktaedrik konumunda
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pikinde bir defislm görülmez. Ancak 375-400° O ara.
sondaki ısıtma sonucu bazı Örneklerde 14 Aö püdnin
bütünü İle kaybolduğu veya oldukça zayıfladığı görü-
lür (Şekil 5~af bAd^f,g), Bunun yanında 7 A° ve
diğer pikler de benzer davranış gösterlrler, 14 A° pi«
kinde görülen zayıflama ila bazı örneklerde yak-
laşık 12 A ° çevresinde zayıf yayvan pikler oluşur,
Sedimaııter kloritin bu davranışı vermikülitlerinkine
oldukça yatandır. Ancak, vermikülitin 7 As ve 3,5 A9

pikleri 14 A° pikine kıyasla çok zayıftır (Güven ve
Kerr, 1966), Bizim birçok örneklerde föziedifimiz 14
Aô piki vermikülitinklnin tersine zayıf fakat 7 AQ ve
3.5 A° pikleri ise daha şiddetlidir (Şekil 5). Bu da
Örneklerdeki 14 Ae ve daha büyük açılardaki pikler n
sedimenter klorite ait olduğunu gösterir. Alt fills fasî
yeğindeki kloritlerm (001) ve (008) pikleri zayıf»
(002) ve (004) pikleri de şiddetlidir.- Bu demirli klo-
ritler için tip'ktir. Üst filiş fasliyesinin en altından
alınan bir örneğin içerdiği kloritin tüm pikleri biribi-
rrae yakın şiddettedir (Şekil 5-e), Aynı filiş fasiyesinin
difer örneklerinde bulıman kloritin (001) ve (003)
pikleri (002) ve (004) piklerine kıyasla daha şiddetlidir.
Bu ÛSL nnafnezyumlu klorttler için tipiktir. Yüksek
açılardaki orta şiddette 2,56 A° v© 2,45 A° pikleri ve
düşük fiddette 2,50 A° ve 2,39 A* pikleri herikî alt
ve üst filiş fasiyeslert için tipiktir (ŞekU 9-a, b). Bu<
rada vurgulanması gereken önemli bir nokta yukarıda
verilen piklerin A° değerlerinin her Örnek için sabit
olmadığıdır, Şekil 0-a* b'de görüldüfü gibi Ib mo-
noklorîte ait birinci pik her örnekte 2,56 A° da

Şekil 9 (a, b) t KlcMt poltaiorflänni gö&tereıı clifrak-
togramJlar a? alt fills f asiyesi ve b, üst ftîif
f asiyestaıe aittir

Fîgîire 0 (a, b) i Bifractograım sliowing cMûrlte poly-
morph® (a) belongs to lower flysch faciès
a»a (b) belongs to upper fly§ch facios
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maz, fakat 2,55 Aô ile 2.57 A° arasında yer değiştirir.
Bu durum diğer pikler için de geçerlidir. Grim (1968)
İn Ib monoklor. tier için verdiği déferler, örneğin, 2,55
A° ile 2.57 Ae arasında değişim gösterirler, Vernıi-
külitler Ib monokloritler gibi 2,55 A° piM verirler.
Ancak, bundan sonra gelen pik ise 2.89 A° olup Ib mo
noklorit gibi 2,45 AQ da orta şiddette pik oluşturmaz-
lar, Bu veriler ile klorit-vermîkülit ayırımı sağlan-
mıştır.

10: Alt filf fasiyesi İçindeki kloritierto SV Al
oranının değişimi: Bu çatışma. Eğri Bannis-
ter ve WMttaordl (1945) dan alınmıştır

Figure 10; Variation) of SI/Al ration of clılcrites in
lower flysell îmïmi TMs study. Curve is
taken from Bannister and Whittard (1945)

Heriki Mis fasiyeMndeki kloritlerin 14 AQ bazal
piklerinin değerlerinde görülen değişimler Bannister
ve Whittard (1945) diyagramına uygulanmıştır (Şe-
kil 10 ve 11), Yazarlar 14 A° piklerindeki def işimle«
rîn Si/Al oranı üe ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu
çalışmadan elde ettiğimiz 14 A° bazal değerlerini Ban-
n'ster ve Whittard diyagramına uygulayarak her=
iki filiş faslyesindeki kloritierin Si/Al oranlarındaki de«
fişim gösterilmiştir, Sonuçta, alt filiş fasiyesi (Saz
Üyesi) İçindeki kloritlerin Si/Al oranlarının 4 ils 6 ara-
sında ve Üst fillg faslyesindeki (Karaafaç Üyesi) 81/
Al oranlarının da 2,5 ile 6.5 arasında defiftiğl görül-
müştür,

TABTIŞMA VB SONUÇLAR

Kodama ve Foscoloa (19T4) ve diğer bir çok
araıtırıcılar yaptıkları çalışmalarda şişebilen Mİ mi-
nerallerinin artan diyajenes ile kayboldufunu vurgula-
mışlardır (Çizelge 2), FOSÜÖİOS ve Kodama (1974) yap-
tığı ayrmtüı çalıpEiasaada, eğer özel jeokimyasal bir

koşul veya hidrotermal bir olay olmadıkça, bağımsız
şişebilen minerallerin, gömülmenin 1500 metreyi geç,
tiği yerlerde oluşmadığını belirtir. Böylece bunların
varlığı erken diyajenetik evre ile sınırlanır, Ayrıca kao.
linit 3ÖÛÖ metreden daha derinlerde oluşmaz (Çizelge
2). Yazarlar ayrıca illit 2: 1 şişebilen killerin ço=
ğunlukla İ0OÛ ile 3000 m arasında oluştuğunu vurgu-
lamışlardır. Geç diyajenes evresinde 2M illit polimorf
oranının İM + lMd illit polimorf oranından çok da-
ha yüksek olduğu belirtilmiftir, Foscolos ve Kodama
(1974) 'mn saptadıfı 4000 metrelik en yüksek gömül-
me derinliğine karp. gelen kristallenme dt-recesi 12,8,
keskinlik oranı 2,3, 2M polimorf yüzdesi 60, illit için-
deki şişebilen Mİ yüzdesi 20-10 ve sıcaklık gradyanı
1640O>dir (Çizelge 2), Yazarlar bu evrede sıvı olma-
yan hidrokarbonların bıüunabileoefml vurgularlar. Ay-
rıca Weaver (19*79) eimektitüı en yüksek diyajenes
evresinden önce kayboldufunu ve Ib Fe-klorit olu§umu-
nun 1500 metrede başlayıp yaklaşık 6000-7000 metreye
kadar sürdüğünü belirtir. Bundan sonra lib Mg=kiorit
oluşumu söz konusudur.

Çalışma alanındaki heriki filif fasiyesinde şişebilen
kiler ve karışık tabakalı oluşuklar ve kaolinit mineral-
lerinin yokluğu, bunların yüksek dereceli diyajenetik
etki altında kaldığını gösterir, Bunun yanında 2M illit
polimorf yüzdesi, düşük kristalleşme indeksi ve kes-
kinlik oranının yüksekliği diyajenetik evrenin en yük-
sek düzeyde olduğuna ilişkin verilerdir, Ayrıca Ib mo-
noklinal ve ortoheksagonal klorit polimorf lannın varlı-
ğı ve lib klorit poltaorflarının yokluğu özellikle alt
filig fasiyesinin yüksek dereceli diyajenes etkisi al-
tında kaldığını gösterir,

10 Ae mineralinin d(0 0 0) aralıjrının ölçümü bunun
oldukga yüksek oranda öktaedrik Mg + Fe içerdiğini
gösterir, Yoder ve Eugster (195§) heriki İM ve 2M
sentetik muskovitln d(0 Q 0) değerlerini 1S499 olarak
vermiştir. Bu potasyum dioktaedrik mikalarda ä(O0O)
aralıfının alt sınırını yansıtır, Fe+^, Fe+s ve Mg+s
gibi daha büyük iyonların öktaedrik konumdaki AI+B
un yerini alması ile d(OßO) arahğı artar, Çalışma böl-
gesindeki illitlerin d(OfiO) aralığı 1,501 ile 1.509 A°
arasmda değişir, Bu değerler de illitlerdeki oktaedr k
konumun J ile | ünün mafmezyum ve demir tarafın-
dan tutuldufunu belirtir,

Şekü 10'da görüldüfü gibi Saz Üyesi mislerinde sap-
tanan klorit minerallerinin SI/Al oranlan aşağıdan yu-
karı doğru sistematik bir değişim göstermekler, Fakat
Karaafaç Üyesi'ndeki klorit minerallerinin S/Al oran-
ları sıf ortamdan (Örnek No 1) derine (örnek No 3)
doğru belirgin bir azalma gösterir (Şekil 11), Sıf or-
tamdaki volkanik malzeme (Andezit, dasit tüfit) nin
bollufu bu Si/Al oranındaki artığa uygun düşer. Böy-
le bir veri kloritlerm diyajenetik veya sedimenter kö-
kenine ilisMn görüşü de destekler,

Karaafaç ve Saz Üyelerfnin filiş fasiyesinde yel-
paze ve açık deniz ortamlarmâa çöteldifi tortul bile-
şenlerine ve fosil kapsamlım göre belirlenmiştir (Şe-
kil 3). Heriki üyenin filiş fasiyesinde saptanan illit ve
klorit minerallerdin varlığı çökelme ortamının derin
deniz olduğuna ilifkin verilerdir.

Çalışma alanmda saptanan kil mineralleri ve bun-
ların polimorfları heriki filig faslyesîmn yüksek di-
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