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Batı  Anadolu  Borat  Yataklarında  izlenen
Mineral  Birliklerinin Yatak  Evrimiyle  ilişkileri

Relations  of observed  mineral  assembleges  to  the  evolution  of borate  deposits  in  Western Anatolia

Doç.  Dr.  IŞIK  ÖZPEKER  İ.T.Ü.  Maden  Fakültesi,  Istanbul
Dr.  KEMAL  ÎNAN  İ.T.Ü.  Maden  Fakültesi,  İstanbul

ÖZ:  Türkiye  borat  yatakları  üçüncü  zamanın  sonlarına  doğru  Batı  Anadolu'da  gelişen  göl  ortamlarında  kimyasal
çökelimlerin  ürünüdürler.  Bulunan  mineral  birliklerinden  yatakların  gömülme  sürecinde  yüksek  sıcaklık  ve  basınç  etki-
sinde  kalmadıkları  anlaşılmıştır.  Ancak  ilk  oluşan  minerallerin  gömülmeden  sonra  daha  duraylı  olabilen  minerallere
yerlerini  bırakmışlardır.  Bu  yatakların  gelişiminde  B2O8,  Na2O  ve  CaO  esas  bilegen  olurken  SrO,  MgO  ve  As2O3  ise
tali  derecede  önemli  olmuştur.



ÎN ÖZPEKER ÎNAN

ABSTRACT:  Turkish  borate  deposits  are  products  of  lacustrine  chemical  precipitation  which  took  place  during  the
end  of  Tertiary  in  the  Western  Anatolia.  In  view  of  the  existing  mineral  assembleges,  it  may  be  stated  that  those
deposits  were  not  subjected  to  any  high  temperature  and  pressure.  It  should  be  noted,  however,  that  fallowing  the
burrial  the  primary  minerals  were  replaced  by  more  stable  once.  B2O3,  Na 2O  and  CaO  are  by  large  the  most  important
components  in  the  developments  of  Turkish  borate  beds.  SrO,  MgO  and  As 2O 8  are  of  secondary  importance.

GİRİŞ

Türkiye,  dünya  bor  tuzu  üretimine  katkısı  oldukça  bü-
yük  olan  bir  ülkedir.  A.B.D.'den  sonra  çoğaltanda  ikinci  sı-
rayı  alır.  Gelişen  Türk  madenciliğinde  borat  yataklarının
gelecekte  önemi  daha  da  artacaktır.

Çok  uzun  süreden  beri  Türkiye'de  bor  yataklarının
varlığı  bilinmektedir  (Pandermit - Susurluk).  Son  20 yıl  için-
de  geniş  bor  yedekleri  (rezervleri)  ortaya  çıkarılmış  ve  ge-
liştirilmiştir.  Bu  arada  çoğu  kez  tek  tek  veya  yataklar  top-
luluğu  biçiminde  ele  alınmış  ve  özelikleri  açıklanmaya  çalı-
şılmıştır  (Bekişoğlu  1962;  Gavlik  1956;  Özpeker  1968,  1973;
înan  1972,  1973;  Baysal  1972,  1973).  Bu yazıda dağımk olan
verileri  toplamak,  bunların  ışığında  Türkiye  borat  yatakla-
rının  dünyanın  diğer  yatakları  arasmdaki  yerini  saptamak
ve  yatakların  gelişim  evrimine  yeni  bir  yaklaşım  getirme
amacı  güdülmüştür.

Bor  Yataklarının  Genel  Bölümlenmesi

Dünya  borat  yataklarının  dağılımına  yakından  bakıla-
cak  olursa  bu  yatakların  tamamma  yakın  bir  kısmı  dağ
oluşum  sürecini  izleyen  kıtasal  yanardağ  etkenliğinin  ege-
men  olduğu  gölsel  veya  sığ  iç  denizel  ortamları  izlediği  gö-
rülür  (Şekil  1).  Bor  içeren  mineraller  geniş  evreler  demeti
aralığı  içinde  oluşmuşlardır.  Bu  nedenle  borlu  minerallerin
oluşum  evreleriyle  ilişkin  Meixner  (1953a)  ve  Watanabee
(1964)'ntn  önerdikleri  bölümlemelere  göz  atmada  yarar
vardır.

Meixner  (1953a)'e  göre  bor  mineralleşmeleri  yedi  ana
kümeye  ayrılır.  Sırayla:

1  —  Pegmatitlerde  gözlenen  bor  mineralleri,

2  —• Dokanak  başkalaşımı  ve  ornatması  bor  mineralleri,

3  —  Volkanik  buğu  ürünleri  (Toskani  tipi),

1-Dış  Dpngü \trtqkbrayu?eyseı)  2-Diş  Döngü  Yataklartgömülü  ),
exogenc  aeposıts (surfıcîat  _  exogenic  deposits j u r i e d )

Buğu  Yatakları  ,  4-lç  Döngü  Yatakları
exhalation  deposits  endoganic  deposits

5-Volkanik  Kuşak  ,  6-KuraT<  Bölgeler

Şekil  I:  Dünya  bor  yataklarının  dağılım  haritası.  Watanabee,  1964'ten  alinnugtur.

Figure  1:  Distribution  of  borate  deposits.  After  Watanabee,  1964



BATI  ANADOLU  BORAT  YATAKLARI

4  —  Tuz  yataklarında  izlenen  bor  mineralleri  (Stassfurt  Borat  Yataklarının  Dağılımı  ve  Batı  Anadolu  Jeolojisi
tipi),

5  —  Gerçek  borat  yatakları  (Kaliforniya  tipi),
6  —  Karışık  tür  (Kazakistan  S.S.C.B.),
7  —  Bunların  dıgmda  kalanlar.

Watanabee  (1964)  ise  bor  zenginleşmelerinde  etkin  olay-
ları  temel  alarak  bor  yataklarını  önce  üç  küme  altında  top-
lamış  daha  sonra  bunları  da  kendi  aralarmda  alt  kümelere
ayırmıştır.  Önerilen  bu  bölümlemeye  göre  bor  mineralleş-
meleri;

A)  îç  döngü  (Endojenik  yataklar):
1  —  Turmalin  taşıyan  pegmatitler,
2  —  Turmalinli  aralıklar  ve  hidrotermal  içirimler,
3  —  Dokanak  ornatması  magnezyum  borat  yatakları,
4  —  Başkalaşım  ürünü  turmalinli  kayaçlar,

B)  Volkanik  buğu  yatakları  (Soffioni  tipi),
C)  Dış  döngü  (Ekzojenik  yataklar):
1  —  Yeni  yüzeysel  geçici  göl  (playa)  yatakları,
2  —  Tuzlu  sular,
3  —  Yeraltı  playa  yatakları,
4  —  Bor  taşıyan  denizel  tuz  yatakları,
5  —  Bor  taşıyan  tuz  domları.

Yazarlar  belirtilen  bölümlemelerden  Watanabee'ninkine
yakın  düşünmekle  beraber,  bor  üretiminin  ana  kaynağı  dı§
döngü  borat  yataklarının  daha  ayrıntılı  belirlenmesini  ge-
rekli  saydıklarından  aşağıdaki  bölümlemenin  daha  uygun
düştüğü  kanısındadırlar.

I.  îç  döngü:
A)  Pegmatitik  evre  bor  mineralleri  (Turmalin,  du-

montierit,  vb.),
B)  Hidrotermal  evre  bor  mineralleri  (Turmalin,  aksi-

nit,  datolit,  vb.),
C)  Başkalaşım  ürünü  bor  mineralleri,
1  —  Getirimli  dokanak  ornatması  ve  başkalaşımı  bor

mineralleri  (Ludvigit,  floroborit,  turmalin,  vb.),
2  —  Bölgesel  başkalaşım  bor  mineralleri  (Turmalin),
H.  Sıcak  su  ve  buğulardan  çökelen  bor  mineralleri

(Sassolit,  larderellit),

m.  Dış  döngü:
A)  Karasal  tortul  yataklar:
1  —  Gölsel,  volkanik  buğu,  kimyasal  çökelek  borat  ya-

takları  (sulu  boratlar),
2  —  Kapalı  yöre,  geçici  veya  sığ  alkalen  göller  borat

yatakları  (sulu  boratlar),
3  —  Yeraltı  suyu  borat  yatakları,
4  —  Kurak  yöre  yamaç  veya  bataklık  borat  yatakları,

B)  Denizel  tortul  borat  yatakları  (Stassfurt  türü),
C)  Bunların  dışında  kalanlar.
Türkiye  borat  yataklarının  bu  ana  bölümlemeler  içinde-

ki  yerini  Meixner'in  5.,  Watanabee'nin  C  kümesinin  1  ve
2  alt  kümeleri  ve  önermekte  olduğumuz  bölümlemenin  İÜ
kümesinin  Al  alt  kümesi  kapsamında  düşünmek  gerekmek-
tedir.  Türkiye  borat  yatakları  ayrıca  kendi  aralarında,  çö-
kelim  durumuna  göre;  a)  tam  bir  borat  çökelimi  vermiş
(Kırka  tipi),  b)  çökelme  evresini  tamamlıyamamış  yataklar
olarak  ikiye  ayrılabilir  (înan,  1975a).  Böyle  bir  ayrıma  git-
mek  borat  yataklarımızda  çökelme  üst  sınırını  vermesi  yö-
nünden  yararlıdır.

Bilinen  borat  yataklarımız  Batı  Anadolu'nun  Bursa,  Ba-
lıkesir,  Kütahya  ve  Eskişehir  il  sınırları  içinde  üst  Tersiyer
katmanları  arasında  yer  alır  (Şekil  2).  Borat  yataklarının
bulunduğu  alanlar  Eosen  derin  denizini  izleyen  Miosen  ve
Oligosen  deniz  çekilmelerinin  sonucunda  gelişen  göl  bölge-
leridir.  Brinkmann  (1971)'e  göre  oldukça  nemli  olan  Batı
Anadolu  iklimi  üst  Miosende  önemli  değişmeler  göstermiş
ve  bugün  izlerini  kömür  yatakları  olarak  gözlediğimiz  or-
manlık  ve  bataklıklar  steplere  dönüşmüştür.  îklimin  kurak-
laşması,  denizel  alanların  gölsel  bölgelere  dönüşümüne  ilâ-
ve  olarak,  tersiyer  başından  beri  tam  olarak  durmamış  olan
volkanizmanm  yoğunluk  kazanması,  borat  yataklarının  ge-
lişimi  için  gerekli  ortamı  hazırlamıştır.  Şekil  (3-4)  Oligo-
sen  ve  Miosendeki  Batı  Anadolu  paleoçoğrafyasmı  vermek-
tedir.



ÖZPEKER  -  İNAN

Karasal  alanlarda  göl  fasiyesleri  içinde  gelişen  yatak-
lar  konum  olarak  birbirine  son  derece  yakın  özellikler  gös-
termektedir.  Bu  nedenle,  borat  yataklarımız  tüm  Batı  Ana-
dolu'da  gözlenen  çakıltaşı,  kireçtaşı,  tüf,  kil  ve  killi  kireçtaşı
içinde  yer  alır.  Yatakların  bulunduğu  seviyeler  genel  bir
kural  olarak  iki  kireçtaşı  (dolomitik)  katı  arasmda  kalan
killer  içinde  gözlenir.  Yataklar  içinde  ekonomik  değerde,
halen  işletilmekte  olan  borat  mineralleri  Ca,  Na-Ca  ve  Na-
borat  kümesi  mineralleridir.  Bunlara  ek  olarak  ikincil  de-
recede  önemli  Ca-Mg,  Mg  ve  Sr-boratları  göstermek  olasıl-
dır.  Bu  minerallerin  ve  bunlara  eşlik  eden  diğer  mineralle-
rin  yataklardaki  dağılımı  Çizelge  I'de  verilmiştir.

Çizelgeden  görüleceği  üzere  bazı  minerallerin  son  dere-
ce  yaygın  olmalarına  karşın,  diğer  bazıları  ise  sadece  bir
yatakta  gözlenebilmektedir,  örneğin  Na-boratlarm  yalnız
Kırka  yatağında  bulunmasına  karşılık,  üleksit  ve  kolema-
nitin  hemen  hemen  tüm  borat  yataklarmda  gözlenebilmesi.
Ayrıca,  diğer  önemli  bir  noktada,  minerallerin  kendine  öz
oluşum  sıraları  göstermesidir.  Dikkat  edilecek  olursa  talî
minerallerin  tümü  ikincil  özelikte  olduğu  görülür.  Bu  da
yataklarm  gelişiminde  Sr,  As  ve  kısmen  bile  olsa  Mg'un
önemli  rol  oynamadığını  kanıtlamaktadır.  Fakat  diğer  öğe-
lerden  Na  ve  Ca,  yataklardaki  minerallerin  oluşmasında
vazgeçilmez  önemdedir.  O  halde  B2O8'le  beraber  borat  ya-
taklarının  genel  bileşimini  üçlü  bir  sistemde  incelemeye  ça-
lışırsak  seçilecek  en  iyi  üç  yapıcının  CaO  -  Na2O  -  B2O8

olacağı  açıktır.

Türkiye  borat  yataklarmda  izlenen  ana  bor  mineralleri-
nin  bileşimleri  gözetilerek  çizilen  üçlü  diyagram  şekil  5'te
verilmektedir.

Bütün  yataklarımızda  boratlarm,  kalsiyum  karbonat
tortulların  çökelmesini  izlediği  bilindiğine  göre,  borat  ge-
liştirecek  olan  çözeltilerin  bileşimi,  bu  diyagramdan  da  gö-
rüleceği  gibi,  CaO  köşesine  yakm  bir  yerden  başlaması  ve
buharlaşmanın  ilerlemesi  ile  yavaş  yavaş  B2O8  yönünde  ge-
lişmesi  beklenir.  Böylece  yatakta  ilk  çökelecek  olan  mine-
raller  bileşim  bakımından  CaO-B2O8  kenarına  yakın  olur
ve  çökelen  ilk  boratların  Ca-borat  olması  gerekir.  Bu  aşa-
mada  Ca-borat  çökelirken,  çözeltide  bir  miktar  magnezyum
ve  sodyum  artması  olacaktır.  Magnezyum  ilk  çökelme  ev-
resi  içinde  ya  birincil  minerallerle  beraber  çökelir  veya  gö-
mülmeden  sonra  onları  ornatır.  Bir  kısım  magnezyum  da
ilk  çökelen  karbonatların  dolomite  dönüşmesinde  kullanılır.
Doğada  yaptığımız  gözlemler  bu  durumu  kanıtlamaktadır.

Çökelimin  ilerlemesi  ve  buharlaşmanın  hızla  devamı  ile
çözeltiler  CaO - Na2O - B2O8  bileşim  diyagramının  orta  üst
kısmına  yani  Na-Câ  borat  alanına  doğru  ilerlerler.  Bu  böl-
gede  çözeltiler  temas  ettikleri  ilk  çökelim  ürünleri  ile  tep-
kimeye  girerler.  Borat  çökelimi  ile  birlikte  gelişen  kil  tor-
tullaşması  nedeni  ile  ilk  ürünle,  çözeltinin  ilişkisinin  kesil-
mesi  sonucunda  tepkimelerin  tamamlanmadığı  yani  gerçek
bir  denge  tepkimesinin  oluşmadığını  belirtmekte  yarar  var-
dır.  Buna  en  iyi  tanıt  Na-boratlarm  kalsiyum  borat  bulun-
duran  yataklarda  dahi  korunmuş-  olmaları  gösterilebilir
(Kırka  yatağı).  Bu  çökelim  aşamasından  itibaren,  birbiriyle
hemen  hemen  aynı  özellikler  gösteren  Batı  Anadolu  yatak-
larını  geliştiren  çözeltiler  önemli  ayrıcalıklar  göstermeye
başlar.  Şöyle  ki:  Ortamın  uygun  olduğu  bazı  yataklarda  çö-
zeltiler  Na-Ca  borat  alanından,  Na-borat  alanı  olan  Na 2O-
B2O3  eksenine  doğru  ilerlerken,  diğer  yataklarda  ise  tersine
dönerek  tekrar  Ca-borat  çökelimi  verirler.  Çökelimin  iki  ayrı
yol  izliyebilmesi  için  birkaç  nedenin  varlığı  söz  konusu  edi-
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Çizelge  1
Table  1

(A)  Kırka,  (B)  Hisarcık  (Emet),  (C)  Esbey  (Emet),  (D)  Esbey  (Emet -  Türk boraks),  (E)  Kestelek,  (F)  Faraş  (Bigadiç),  (E)  Kurtbogazı
(Bigadiç),  (F)  Muharrem  ocakları  (Bigadiç),  (G)  Sayakcı  ocakları  (Bigadiç),  (H)  Susurluk,  (I)  Basih  İhsanlar  (Bigadiç),  (K)  Kutag
(Bigadiç)

(*) Prof.  Dr.  I.  Kumbasar'dan  özel  bilgi.
(**) Yazarların görügü esas alınmıştır.

lebilir:  (ı)  Yatak  geliştirecek  sıvıların  başlangıç  bileşimi
Na-borat  çökelimi  için  yeterli  sodyum  taşımamaktadır,  ve-
ya  İnan  (1975a)'e  göre  Na2O/CaO  oram  11  aşamamıştır,
(ıı)  başlangıçta  yeterli  sodyum  bulunmasına  rağmen  havza
derinliğinin  azlığı  sellenmeyi  etkin  kılabilmiştir,  veya
(ıu)  yeterli  buharlaşmanın  olmayışı  nedeni  ile  borat  çökel-
tecek  çözeltiler  istenilen  derişikliğe  erişmemiştir.  Bu  neden-
lerin  tek  tek  veya  birlikte  etkinleşmeleri  bazı  yatakların
eksik  denebilecek  bir  çökelim,  buna  karşın  diğer  bazı  ya-
taklarda  da  beklenen  tam  bir  borat  mineralleri  dizilimi  ver-
mesini  sağlar.  İşte  Batı  Anadolu  borat  yataklarının  çökeli-
mi  göz  önüne  alınarak  onları  ikiye  ayırmanın  nedeni  buna
dayanmaktadır.

Bu  çökelim  modelinden  yararlanılarak  borat  yatakların-
da  hangi  tür  minerallerin  bulunacağını  kestirmek  olasıdır.

Göl  içi  çökeleklerin  genellikle  sınırlı  sıcaklık  ve  basınç  ko-
şulları  altmda  gelişeceği  bilindiğine  göre,  herhangi  bir  çö-
kelim  aralığında  oluşacak  mineralin  çökelecek  olan  mineral
kümesinin  en  fazla  su  taşıyan  üyesi  olur.  Yani  Ca-boratlar-
dan İnyoit,  Na,  Ca-boratlardan üleksit ve Na-boratlardan ise
boraksın  birincil  olarak  çökelmesi  gerekir.  Buna  dayanarak
inyoit-üleksit-boraks  sıralanmasının  tam  bir  çökelme  veren
yatakta  görülmesi  beklenir.  İlk  çökelen  minerallerin  yerle-
rini,  yatak  örtülüp  gömüldükten  sonra  gelişen  yeni  koşul-
ların  etkisiyle,  daha  duraylı  olabilen  minerallere  bırakması
Türkiye  ve  dünyanın  diğer  yataklarında  bu  durumu  tam
olarak  izlemeye  olanak  vermemektedir.  Inyoitin,  meyor-
hofferit  ve  kolemanite,  üleksitin  probertite,  boraksın  tinkal-
konit  ve  kernite  dönüşümü  başta  olmak  üzere,  üleksitin  ko-
lemanite,  kolemanitin  hidroborasite  dönüşümleri  bu  değişme
olaylarına  örnek  verilebilir.
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Borat  yataklarımızın  hemen  hepsinde  kolemanit  inyoite
göre  daha  egemen  olduğu  bir  gerçektir  (özpeker  1968,  înan
1973).  Bu  durumu  kolemanit  duraylılık  alanının  inyoitinkin-
den  çok  geniş  olmasına  bağlamak  mümkündür.  Bu  iki  mi-
neral  arasındaki  denge  ilişkileri  incelenmiş  ve  borat  yatak-
larında  inyoitin  kolemanite  dönüşümünün  yüzeysel  koşul-
larda  (32 ip 2  C°  de)  olabileceği  saptanmıştır  (înan,  1975b).
Bu  durum  borat  yataklarında  birincil  inyoit  yerine,  kole-
manitin  ikincil  gelişmesi,  ana  çökelim  modelinin  geçerli  ol-
duğunu,  fakat,  bu  iki  mineral  arasındaki  denge  ilişkisinden
ötürü  kolemanitin  daha  yaygın  olabileceğini  gösterir  ki  bu
da  doğada  yapılan  gözlemlere  uymaktadır.

Üleksit  ve  boraksm  ise  birincil  olarak  çökelimi  ve  bun-
ların  aynı  kümedeki  daha  düşük  sulu  minerallerce  ornatıl-
maları  daha  yüksek  sıcaklıkları  gerekli  kıldığı  için,  üleksit
yerine  probertit  ve  boraks  yerine  kernitin  çok  sık  oluşması-
na  engel  olur.

Bu  açıklamalarla,  Türkiye  borat  yatakları  gözönüne  alı-
narak,  kesintisiz  bir  borat  çökelmesi  ana  çizgilerle  inyoit
(yerine  kolemanit)  -  üleksit  (probertit  gözlenmemiştir)  -
boraks  dizilimi  vermesi  gerekir.  Bu  duruma  en  iyi  örnek
Kırka  borat  yatağıdır  (înan,  1972,  1973,  1975a).  Diğer borat  r

yataklarında  ise  genel  anlamda,  inyoit  (yerine  kolemanit)  -
üleksit  dizilimi  vermekte,  bazen  de  almaşık  olarak  bu  di-
zilim  yinelenmektedir  (Kütahya  ve  Balıkesir'deki  tüm  ya-
taklar).

Bor  mineralleri,  denizel  kökenli  tuzlar  gibi,  gömülme-
den  sonra  gelişecek  olan  yeni  koşullardan  çok  kolay  etkile-
nebilecekleri  gözönünde  bulundurulacak  olursa,  yeni  koşul-
ların  neler  olabileceği  ve  bu  koşulların  borat  mineralleri  üze-
rinde  ne  tür  etkiler  gösterebileceğine  değinmek,  yataklarda
ikincil  karakterde  gözlenen  minerallerin  oluşumunu  anlamak
için  gereklidir.  Bu  yeni  koşullardan  söz  edilirken  genel  ola-
rak,  gömülme  ile  artan  basmç  ve  sıcaklık  anlaşılır.  Borat
yataklarının  Neojenin  sonlarına  doğru  gelişip  gömülmeleri-
nin  birkaç  yüz  metreyi  geçmediği  bilindiğine  göre,  basıncın
doğrudan  etkisinin  sınırlı  kalabileceği  hattâ  tümüyle  ihmal
edilebileceği  söylenebilir.  Basıncın  bu  tür  tuz  yatağında  gös-
terebileceği  en  önemli  etki,  killerin  gözeneklerinde  yerleş-
miş  oldukça  derişik  çözeltileri,  çökelmiş  minerallerle  tepki-
meye  sokması  ve  yeni  minerallerin  gelişmesine  neden  ol-
masıdır.  Bu  olay  çok  açık  bir  biçimde  boraks  kristalinin
killere  dokunduğu  yüzeylerinde  üleksitin  gelişmesi,  inderit,
kurnakovit,  tunellit,  veaçit,  terugit  gibi  azrak  minerallerin
killer  içinde  oluşması  ile  kendini  belli  eder.  Bu  etmenden
ayrı  olarak,  yatak  içindeki  ikincil  özeliklerin  doğmasında,
genellikle  kırıklı  kuşakları  izleyerek  dolaşan  yeraltı  suları,
gözenek  çözeltilerinden  daha  seyreltik  olup  yatak  içindeki
devinimleri  sürecinde,  özellikle  çözünürlüğü  yüksek  mineral-
lerin  çözünüp,  ortamdan  uzaklaşmasında  ve  onların  yerine
yeraltı  sularının  özelliğine  bağlı  olarak  yeni  minerallerin
gelişmesinde  etkindirler.  Yatakların  çoğunda  çatlaklarda
gözlenen  ikincil  üleksit  böyle  bir  devinimin  ürünüdür.

Boratların  yataklandığı  alanların,  hidrotermal  olayların
yaygın  olduğu  bölgeler  içinde  oluşu,  minerallerin  denge  sı-
nırlarını  aşacak  sıcaklıkları  vereceğinden,  daha  yüksek  sı-
caklıklarda  duraylı  olabilen  boratlara  dönüşmelerine  neden
olur.  Bu  duruma  en  iyi  örnek  Kırka  yatağında  boraks  ku-
şağı  içinde  birbirinden  ayrı  birkaç  kernit  yuvasının  geliş-
mesi  gösterilebilir.  Türkiye  borat  yataklarında  yapılan  göz-

lemlerden,  gömülmeyi  izleyen  sıcaklık  artışlarının  birincil
mineraller  üzerinde  yapması  beklenen  etkilerin  geniş  kap-
samlı  olmadığı  anlaşılmıştır.  En  sık  gözlenen  uleksit-kole-
manit,  inyoit-meyerhofferit-kolemanit,  kolemanit-hidrobora-
sit  geçişlerinin  yüksek  sıcaklıklar  gereksindirmedikleri  için
yüzeysel  koşullarda  gerçekleşebileceği  ileri  sürülebilr.  Bo-
raks-kernit  geçişnin  ise  çözeltide  NaCl  bulunmadığı  zaman-
larda  58°C'den  yüksek  sıcaklığın  gerekli  olduğu  deneysel
olarak  saptanmıştır  (Bowser,  1964).  Türkiye  borat  yatakla-
rının  oluşumu  sürecinde  bu  sıcaklığa  ulaşılmadığı  anlaşıl-
maktadır.  Ancak  daha  önce  de  belirtildiği  gibi  hidrotermal
çözeltilerin  yerel  olarak  bu  sıcaklığı  verebileceği  ve  bu  ne-
denle  de  son  derece  sınırlı  bir  alanda  etkin  olabileceği  söy-
lenebilir.

Borat  yataklarımızda  gömülmeden  sonra  gelişen  olayla-
rın  etkilerini  özetlemek  gerekirse,  bunların  birincil  olarak
çökelmiş  mineral  diziliminin  genel  olarak  bozmamalarına
karşın,  bu  sıralanım  içindeki  minerallerin  yeni  koşullarda
duraylı  kalabilen  minerallere  dönüşmelerini  sağlıyacaktır.
Bu  süreçte  çözelti  (yeraltı  suyu,  boşluk  suları  veya  hapis
sular)  etkisi  de  söz  konusu  edilirse,  borat  deviniminin  yi-
nelenmesi  sonucu,  karmaşık  borat  mineralleri  gelişmesi,  kı-
rık  ve  çatlaklarda  da  o  koşulların  sınırladığı  türde  ikincil
borat  kristallenmeleri  gerçekleşecektir.

Bu  genel  bakıştan  sonra  borat  yataklarımızı  daha  ya-
kından  inceliyecek  olursak  şöyle  bir  görünümde  karşılaşırız:

A  —  Kırka  borat  yatağı  (Eskişehir):

Kırka  köyünün  5  km.  batısında  Sarıkaya  yatağı  başta
olmak  üzere  üç  ana  yerde  borat  zuhuru  vardır.  Bunlardan
iki  tanesi  tam  olarak  kolemanit  yatağı  olup  tavanda  birkaç
cm'yi  geçmeyen  ince  bir  üleksit  seviyesi  ile  son  bulur.  Bu
yataklar  Göcenoluk  ve  Salihiye  köyleri  yakınında  yer  alır-
lar  ve  halen  işletmeleri  durmuş  haldedir.  Sarıkaya  yatağı
ise  Türkiye'de  bilinen  en  büyük  borat  yatağı  olup  tam  bir
çökelim  dizilimi  verir.  Yatak  tabandan  itibaren  genelleşti-
rilmiş  bir  şekilde  kolemanit  _  hidroborasit  -  üleksit  -  boraks
dizilimi  vermekte  ve  en  üstte  üleksit,  kolemanit,  kurnakovit
ve  tunellit  gibi  çoğunlukla  ikincil  olan  mineraller  yer  alır.
Bu  mineraller  kısmen  derişikliğini  kaybetmiş  ve  Na/Ca  ora-
nının  düşmesi  sonucu  Ca  derişikliğinin  artmasına,  kısmen  de
killer  arasında  sıkışmış  derişik  çözeltilerin  vermiş  olduğu
mineralleşmelere  bağlanabilir.  Yatak  içinde  ayrıca  100x40
cm.  büyüklükte  birkaç  kernit  yuvası  vardır.  Bu  yuvaların
ikincil  olarak  geliştiği  kanısındayız  (Baysal,  et  al  1975).
Şekil  6  ve  7  Kırka  ve  civarında  görülen  borat  yataklarının
genelleştirilmiş  kesitlerini  vermektedir.

B  —  Kütahya  ve  Balıkesir  yatakları:

a)  Emet  yatakları:

Hisarcık  yatağı,  tabanda  kil,  marn,  tüf  almaşığı  ile
başlar,  kolemanit  ve  onu  en  üst  seviyelerde  uleksitler  izler.
Yatak  görünüş  olarak  tek  düze  olmayıp  birbirinden  kaini
bir  kil  ve  taneli  tortullarla  ayrılan  iki  kat  görünümündedir.
Kolemanitler  arasında  yer  yer  pamuk  yumağı  biçiminde
ikincil  uleksitlere  rastlanılmakla  beraber  yatağın  genel  gö-
rünümü  üzerinde  etkili  olmazlar  (Şekil  8).

Bu  yatak  yaklaşık  olarak  kuzey -  güney  yönünde  uza-
nan  bir  havzanın  güney  ucunda  yerleşmiştir  (özpeker,  1968).
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Facies  hs=:

Şekil  6:  Kırka  yatağının  genelleştirilmiş  kesiti

Figure  6:  Generalized  section  from  Kırka  deposit

Hisarcık  yatağında  kolemanit  ve  uleksitten  başka,  hidrobo-
rasit,  veaçit  (Emet  veaçiti*),  terugit  gibi  borat  mineralle-
rine  rastlanır.  Bunlar  genellikle  bağımsız  katmanlar  yap-
madan  düzensiz  bir  biçimde,  özellikle  killer  içinde,  serpili
olarak  bulunurlar.  Gelişmeleri  ise  ikincildri.  Emet  borat
çanağının  kuzey  kesiminde  ise  Etibank  ve  Emet  Boraks  şir-
ketine  ait  iki  yatak  vardır.  Bu  yataklar  gerek  konum  ve

geldi  T:  Kırka  civarındaki  Göcenolnk  ve  SaHhiye  yataklarının  ge-
nelleştirilmiş  kesiti

Figure  7:  Generalized  section  from  Göcenolnk  and  Salihiye  deposits
near  Kırka

gerekse  bulundurdukları  mineraller  bakımından  Hisarcık  ya-
tağının  özeliklerini  göstermektedirler.  Kolemanit  yine  ege-
men  mineral  olarak  görülmekte,  tavanda  ise  yer  yer  bir
metreyi  bulan  uleksit  kuşağı  yer  almaktadır  (Şekil  9).  Bu
iki  minerale  ilâveten  hidroborasit,  veaçit  ve  meyerhofferite
rastlanılır.  Helvacı  ve  Firman  (1Ö76)  aynı  yatakta  kahnit
mineralinden  söz  etmekle  beraber  bu  mineral  yazarlarca
gözlenememigtir.

gekil  8:  Pamuk  yamağı  (cotton  ball)  ikincil  fileksit.  Numune  Hisarcık  yatağından  alınmıştır.

Figure  8:  Secondary  "Cotton  Ball"  nlexite.  Sample  taken  from  Hisarcık  deposit.

(*)  Çizelge  I.  deki  dip  nota  bakınız.
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Sekil  9:  Bozet  gelelinde  üleksit.  Numune  Esbeyden  alınmıştır.

Figure  9:  Bozet  type  ulexite.  Sample  taken  from  Esbey  deposit.

b)  Bigadiç  Faraş  Köyü  Çevresi  Ocakları:
Genel  olarak  yatak  uleksit  ve  kolemanitten  ibaret  iki

seviye  halindedir.  Bu  yatağın  en  önemli  özeliği  başlangıç
seviyelerinde  üleksitin  egemen  oluğudur.  Üleksit  üste  doğru
marnlı  bir  seviye  ile  örtülüp  tekrar  üleksit  ve  kolemanit  se-
viyesi  ile  devam  eder.  Bu  seviyedeki  başat  mineral  kole-
manittir.  Üleksitin  üst  kısımlarında  inyoit  gözlenir.  Ayrıca
bidroborasit  kolemanitle  beraber  sık  görülür.  Kurtpmarı  yö-
resinde  ise  almaşık  bir  çökelim  örneği  izlenir.  Bu  ocakta
tabanda  marnlı  seviyenin  üzerine  alttan  üste  doğru  kole-
manit - meyerhofferit - inyoit - üleksit - kolemanit  şeklinde  bir
borat  dizilimi  vardır.  Tabanda  kolemanitle  başlayan  ve  yine
kolemanitle  biten  sıralanım,  Na-borat  vermeden  çökelimin
tamamlandığını  belirleyen,  eksik  devreli  yatak  için  tipik
bir  örnektir.  Aynı  bölgede  Rasih  İhsan  İnönü  ve  Muharrem
ocaklarında  hidroborasite  rastlanılır.  Meixner  (1953b)  bu
bölgede  terçit  mineralinden  bahsetmekle  beraber  bunu  göz-
lemek  bizce  mümkün  olamamıştır.

Kurtboğazı  galerilerinde  ise  yaklaşık  olarak  birbirine
yakın  kalınlıkta  olan  kolemanit - üleksit - kolemanit  ardalan-
ması  dikkati  çeker.  Kolemanit  seviyeleri  içinde  kolemanit-
ten  türemiş  hidroborasitle  (Şekil  10)  ince  katmancıklar
halinde  inyoit  ve  meyerhofferite  rastlanılır.  Yatak  içinde
üleksit  seviyesinin  tekdüze  killerin  üzerine  gelen  ve  20  cm.
kalınlıkta  olan  inyoitle  başlaması,  üleksit  çökeliminden  son-
ra  tekrar  kil  ve  kolemanitlerin  görülmesi,  mineral  oluşu-
munda  yükselip  alçalmakta  olan  derişikliğin  önemini  bir
kez  daha  kanıtlamaktadır.  Aynı  galeride  kolemanit - üleksit
geçişlerini  sık  sık  gözleme  olanağı  vardır.  Kireçlik  mevkiin-
de  ise  kolemanit  başat  mineral  olup  çok  az  oranda  inyoit
ve  meyerhofferit  izlenir.

Şayakçı  ocaklarında  oldukça  düzünsel  bir  mineral  olu-
şumu  ile  karşılaşılır.  Yüzeyden  itibaren  148  m.  derinliğe
kadar  inen  kapalı  işletme  içinde  dört  seviye  halinde  borat
çökelimi  yer  almıştır.  Bu  seviyeler  şekil  ll'deki  kesiti  verir.
Burada  gözlenen  durum  Kurtboğazı  mevkiinde  görülen  çö-
kelim  sırasının  aynıdır.  Yalnız  aynı  durum  eldeki  bilgilere

göre  en  az  dört  defa  yinelenmiştir.  Aynı  yatağın  yüzeydeki
kısmını  oluşturan  açık  işletmede  ise  inyoit  ve  Uleksit  ege-
mendir.  Kolemanlte  rastlanmaz.  İnyoit  pek  sık  olarak  me-
yerhofferite  dönüşmüştür  (Şekil  12).

Ana  hatları  ile  verilmeye  çalışılan  borat  yataklarımızı
oluşturan  temel  minerallerin  dizilim  sırası  bu  yatakların
oluşması  anındaki  koşulları  ve  yatak  oluşup  gömüldükten
sonra  gelişen  olayları  yansıttıklarından,  bizi  bu  yatakların
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Şekil  12:  Meyerhoflferite  dönüşmüş  inyoit.  Şayakci  açık  ocağından
alınmıştır.

Figure  12:  Inyoite  replaced  by  mejerhofîerite.  Sample  taken  from
Şayakcı's  open  pit.

2  —  Boratlar  volkanik  kökenli  borun  göllerdeki  uygun
katyonlarla  birleşerek  kimyasal  yolla  çökelmesi  ile  oluşmuş-
lardır.

3  —  Birincil  borat  mineralleri  kümelerinin  en  yüksek
su  moleküllü  olanlarıdır.

4  —  Batı  Anadolu  borat  yataklarında  izlenen  ana  borat
mineralleri  CaO  -  Na2O  -  B2O3  sisteminde  ele  alınıp  değer-
lendirilmeleri  uygundur.

5  —  MgO,  SrO  ve  As00o  ikincil  önemdedir.

6  —  Gömülmeden  sonra  taşlaşma  süresindeki  koşulların
değişimini,  gözlenen  mineral  dizilimi  çok  iyi  belirlemektedir.

7  —  Bulundurdukları  ana  borat  mineralleri  yönünden
Batı  Anadolu  borat  yatakları  Ca-borat,  Na, Ca-borat,  Na -
borat  çökelim  sırası  izlerler.

8  —  Batı  Anadolu  borat  yataklarının  verdiği  çökelim-
lere  göre  tam  çökelim  ve  eksik  borat  çökelinıi  verenler  ola-
rak  ikiye  ayrılabilir.

9  —  Kaim  borat  yataklarının  oluşumunda  düzünsel  göl
dibi  çökmeleri  önemlidir.

gelişmesinde  hangi  olayların  etkin  olduğunu  aramaya  yö-
neltmektedir.  Tüm  borat  yataklarımızın  birbirinden  ayrı
bölgelerde  ve  çoğu  kez  farklı  kaynaklara  dayanarak  geliş-
miş  olmalarına  rağmen  benzer  mineral  dizilimi  vermeleri
dikkati  çekmektedir.  Bunun  en  önemli  nedeni,  kanımızca
bu  yatakların  birbirine  çok  yakın  koşulların  ürünü  olmala-
rıdır.  Bu  koşulların  yüzeysel  ortamın  verebileceği  sınırla-
maları  da  bünyesinde  taşıdığını  belirtmek  gerekir.  Düşük
sıcaklık  yüksek  pH,  buharlaşma  ile  derişikliğin  artıp  mev-
simsel  sellenmelerle  bu  derişikliğin  düzünsel  olarak  bozul-
duğu  bir  ortamda,  bor  minerallerinin  çökelmesi,  gölsel  alan-
ların  en  önemli  özelliği  olur.  Bu  etmenler  borat  göllerinde
çökelecek  minerallerin  saptanmasında  birincil  derecede  rol
alır.  Derişiklik  ve  pH  çökelecek  mineral  kümesini  saptar-
ken,  düşük  sıcaklık  çökelen  ürünlerin  yüksek  sulu  olmasını
sağlar.  Böylece,  başlangıçta  düşük  Na2O/CaO  oranına  sahip
göl  çözeltileri  önce  kalsiyumlu,  sonra  da  sodyum  taşıyan  bo-
ratları,  buharlaşmanın  ve  derişikliğin  artması  ile  geliştirir.
Ayrıca  kaim  borat  yataklarının  gelişmesinde  göl  tabanının
düzünsel  olarak  çökmesinin  önemli  bir  öğe  olduğu  gözden
uzak  tutulmamalıdır.

Yatağın  gömülmesinden  sonra  birincil  minerallerin  ya-
vaş  yavaş  yeni  gelişen  koşullara  bağlı  olarak,  su  kaybetme-
leri,  seyreltik  yeraltısuyu  ve  hidrotermal  sularla  tepkimeye
girmeleri  sonucunda  veya  killerin  bosluklanndaki  çözeltilerin
etkisi  ile,  değişime  uğrarlar.  Bu  son  değişmeler  yatağın  bu-
günkü  görünümünü  sergilemektedir.  Yatak  içinde  gerek  ko-
num  ve  gerekse  yandaş  minerallerle  ilişkileri  yönünden  ikin-
cil  oldukları  kuşku  götürmeyen  minerallerin  tamamı  yatak
gömüldükten  sonar  gelişmişlerdir.  Bu  olayların,  yapılması
gerekli  deneylerle  daha  da  aydınlanması,  borat  yataklarının
gelişim  tarihini  kesin  çizgilerle  sunmayı  kolaylaştıracaktır.
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1  —  Borat  yatakları  genellikle  volkanik  etkinliğin  yo-
ğun  olduğu  karasal  göl  ortamlarında  oluşmuşlardır.
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Beşkonak  (Kuzey Anadolu-Türkiye)  Tersiyer  Gölünde
Volkanik Paleoortam ve  Tortul  Katkı  Örnekleri

Volcanic  paleoenvironmmt  and  examples  of  sedimentary  incidences  at  Tertiary  Beşkonak  Lake
(Northern  Anatolia  -  Turkey)

JEAN-OLAUDE  PAICHELER  Group  d'Etude  Gteologique  de  l'Universite  de  Reims,  Frcmcte

ÖZ:  Kızılcahamam  Beşkonak  bölgesi,  Avrupa  kıtasının  güney  kıyısına  bağlı  bir  kuşak  olan  Kuzey  Anadolu'da  yerahr.
Üst  Kretase'den  Pliyosen'e  kadar  süren  jeolojik  tarihçesi  yapısal  ve  volkanik  olayların  ardalanmasmdan  kuruludur.
Bu  çok  özel  koşullardan  sonuçlanan  duraysızlık,  hiç  olmazsa  Lütesiyen  sonuna  kadar,  yalnızca  gölsel  tortul  havzala-
rın  açılmasına  ve  yerleşmesine  az  olanak  tanımıştır.  "Galatya  Andezit  Masifi"nin  magmatik  etkinliği  içinde  göreli
bir  kısa  durgunluk  sırasında  Beşkonak  volkanik  çöküntüsünde,  içinde  çeşitli  ve  bol  bitki  ve  hayvan  topluluğunun
'geliştiği,  gölsel  bir  rejim  kurulacaktır.

Bir  yandan  tortul  fesiyesler  ve  öte  yandan  bu  incelemede  değinilmiş  oluşuk  içi  yapılar  (su  altı  kaymaları,  psödo-
nodüller  ve  klastik  damarlar)  aklan  havzanın  özelliklerinin  çökelme  içindeki  belirtileridir.  Tüm  bu  parametreler  çev-
redeki  yolkano-biyotortul  sistemi  tanımlar.  .  ,
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İncelemenin  esasta  paleoeoğrafik  ve  paleoekolojik  çözümlemeye  dayandırılmış  konusu  eşlik  eden  olayların,  vol-
kanizmanm  dinamiğinin  kavranması  ile  ve  piroklastik  ürünlerin  çözümlenmesi  ile  genişler.  Paleoekoloji  alanında  ol-
duğu  kadar  stratigrafi  ve  paleocoğrafya  alanlarında  da  bu  sonuncuların  kullanılması  belirli  bir  yarar  sağlar.

ABSTRACT:  Kızılcahamam  Beşkonak  region  is  situated  in  Northern  Anatolia  which  is  attributed  to  the  southern
margin  of  European  Continent.  Geological  history  between  Cretaceous  and  Pliocene  is  an  alternation  of  volcanic  and
tectonic  events.  This  instability  gave  little  chances  to  installation  and  establishment  of  lacustrine  sedimentary  basins.
In  a  relatively  disactive  short  duration  of  the  magmatie  activity  of  "Galatian  Andesite  Massive"  a  lacustrine  regime,
in  which  different  and  rich  variety  fauna  and  flora  developed,  were  placed  in  Beşkonak  volcanic  deppresion.

Sedimentary  facieses  in  one  hand  and  intraformational  structures  (underwater  slumps,  pseudonodules  and  clastic
dykes)  in  other  hand  are  expressions  of  sedimentation  in  versant  basins.  All  these  parameters  define  volcano-bio-
sedimentary  system  as  environmental  type.

Subject  of  research  based  initialy  to  paleoecologic  and  paleogeographic  analysis  enlarged  by  comprehension  of
dinamics  of  volcanism,  a  phenomenon  accompanied,  and  analysis  of  pyroclastic  products.  Utilisation  of  results  presents
certain  contributions  in  the  fields  of  stratigraphy  and  paleogeography  as  well  as  paloecology.

GİRİŞ

Bu  incelemenin  konusu  olan  Beşkonakı  biyo-tortul  göl-
sel  havzası,  "Galatya  Andezit  Masifi''^  Tersiyer  volkanik
oluşukları  içinde  aratabakalanmış  volkanotortul  olguların
bir  bölümünü  oluşturur.  Ankara  ilinin  kuzeyinde,  Kuzey
Anadolu'da  yeralan  Masif  tabanı  Kuzey  Anadolu  "Pafla-
gonya"  büyük  fayına  koşut  olan  bir  üçgen  biçimini  alır.
Kuzey  sınırı  ikinci  zaman  temeli  üzerinde  diskordan  olarak
durur.  Güneyde  Ankara  bölgesi  Pliyosen  çökelleri  altında
daralır  (Şekil  1).

Bu  volkanismamn  farklı  terimlerin  özet  haritalaması
1931'den  başlayarak  Chaput  (1931)  tarafından  Ankara  do-
laylarında  düzenlenmiş  ve  Fourquin  1969'da  Masifin  tümü-
nün  paleovolkanik  ve  litostratigrafik  incelemesine  başlamış-
tır.  Paleoekolojik  görüş  içinde  Gürcü  Dere  vadisinin  fosilli
yüzeylemelerinin  ayrıntılı  çözümlemesine  giriştiğimizde  stra-
tigrafi  ve  paleocoğrafya  çerçeveleri  içinde  bu  karasal  İstif-
leri  yerlerine  yerleştirmek  yararlı  görülmüştür  (Paicheler,
1973  ve  19T5).

Şekil  1:  Galatya  Andezit  Masifi  (tenli  kesim)  ve  Çalışma  atom.

Figure  1:  Galattan  Andesite  Massive  (hatchnred  ant,)  and  etude
region.

MASİFİN  LİTOSTRATİGRAFÎ  İSTİFİ  İÇİNDE
BEŞKONAK  VOLKANOTORTUL  OLUŞUKLARININ
YERt  VE  TERSİYER  SÜRESİNCE  GÜRCÜDERE
BÖLGESİNİN  PALEOCOĞRAFYA  EVRlMt

Litostratigrafîs

Kızılcahamam  bölgesinde  G'e  doğru  çok  kaim  olan
(Şekil  2,  Log  1)  "Galatya  Andezit  Masifi"  volkanik  karma,
sığı  sınırlı  bir  yayılmadan  başka  bir  gey  değildir  (Fourquin,
1969).  Çevrede  büsbütün  kaybolmak  üzere  yer  yer  azalır,  bu
azalma  başlıca  bazaltik  ve  andezitik  ara  lavların  (11-12)
dizilimi  düzeyinde  yeralır.

K

gekll  2.:  Kızılcahamam  CLog  1),  OOreft  Dere  ve  Kır  Dere  <Log  2)
ve  Hamamdere  <I.og  8)  bölgelerinde  volkanotortul  ve  volkanik
istifin  lltostratigrafi  kıyaslaması.  Açıklama  Sekil  S'te.

Figure  2:  Kızılcahamam  (Log  D.  Gttreit  Dere  and  Kır  Dere  (Log  2)
and  Hamamdere  (Log  3)  litostrathlgraphie  sections.  Leğende
in  Fig.  3.

(1)  Beşkonak  terimi  Gürcü  Dere  vadisi  köylerini  belirtir.
(2)  "Galatya  Andezit  Masifi"  terimi  ilk  olarak  19O3'de  Leonhard  ve  Mllch'in  çalışmalarında  kullanılmıştır.
(3)  Tırnak  içindeki  sayılar  Sekil  3  re  S'ün  litoloji  düzeylerine  karsı  gelir.  Belirli  düzeyler  bölgesel  ölçekte  de  varolsalar  haritalama  da

gösterilmemişlerdir.
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Olay,  Hamamdere  vadisinin  (Şekil  2,  Log  3)  kuzey
kesiminde  büsbütün  kaybolmak  üzere  kuzeybatıya  doğru
ineelen,  Kırdere  vadisinde  (Şekil  2,  Log  2)  güneyde  yaklaşık
250  m  kalınlığındaki  bu  önemli  volkanik  kütleyi  gördüğü-
müz  jeoloji  haritası  ölçeğinde  bütünüyle  gözlenir.  Tersine,
güneyde  az  temsil  edilmiş,  son  asit  volkanizma  (6-7),  en
yüksek  tepelere  şekil  veren  büyük  trakitik  alanı  oluşturmak
üzere  kuzeye  doğru  büyük  önem  kazanır.  Farklı  karasal
tortul  yüzeylemeler  çok  çeşitli  yayılımlıdır.  Böylelikle,  sün-
gertap  örtülerine  ve  bazı  diyatomitik  izlere  (Log  1,  18)  iliş-
kin  ilk  volkanokirmtili  düzeyler  haritanın  en  kuzey  kesimin-
de  kaybolmak  (Log  3)  üzere  diyatomit  arakatgılı  (Log  2,
16 a  ve  b)  riyolit  bileşiminde  çok  kaba  volkanokirmtili  çö-
keller  ile  Kavaközü  ve  Kiliseköy'de  zaman  içinde  nöbetleşe
yerdeğiştirmişlerdir.  Üst  karasal  dizi  (8)  çok  genel  olarak
farklı  fasiyesler  şeklinde  tüm  bölgede  yayılır,  fakat  en  bü-
yük  gelişimini  (Log  2)  Güreüdere  vadisinde  kazanacaktır
(çok  fosilli  diyatomit  ve  piroklastitlerin  ardalanması  ile  tem-
sil  edilmiştir).

Paleocoğrafya  Evrimi

Bölgenin  tüm  Tersiyer  paleocoğrafyasmdan  sorumlu
olan  Kretase  içi  son  büyük  yapısal  evre,  denizel  düzen  ku-
zeyde  Gerede'ye  doğru  ve  güneyde  Pazar  bölgesinde  her
zaman  varolduğundan  sonuç  olarak  KD-GB  yönlü  bir  kuşa-
ğın  yeniden  görünmesine  neden  oldu.  Böylece  oluşmuş  şişme
üzerine  çok  az  çeşitlenmiş  orman  bitkisinin  kötü  korunmu§
artıidarım  içeren  bazı  diyatomitik  düzeyler  (18)  ile  arakat-
gılı  başlıca  volkanokirmtili  çökelli  büyük  gölsel  sahalar  yer-
leşir  ve  yayılır.  Sonra  Masifin  asıl  kitlesini  oluşturan  yerüs-
tü  volkanizmasının  büyük  yayılımı  bu  ilk  yerleşmeyi  tü-
müyle  giderir.  Son  olarak,  ve  volkanik  etkinliğin  göreli  dur-
gunluk  devresine  uygun  düşerek,  tortul  birimlerin  (8)  belirli
bir  miktarı,  en  önemlileri  (bugünkü  Gürcü  Dere  vadisine
karşı  gelen  kuşak)  az  ya  da  çok  geniş  ve  az  ya  da  çok
yüksek  eşikler  ile  biribirlerinden  ayrılmış  topoğrafik  çukur-
lardan  giderek  bireyselleşir.  Diyatomitik  katmanlara  iliş-
kin,  volkanik  kökenli  önemli  kırıntılı  katkılar,  çok  sayıdaki
düzeylerin  bol  ve  iyi  korunmuş  flora  ve  faunaya  bırakıldığı
başlıca  çökelleri  oluştururlar  (Paicheler,  1975).  Havzanın
tüm  biyo-tortul  tarihçesi,  volkanik  olayların  arasıra  büyük
şiddet  kazandığı,  büyük  duraysızlığa  sahip  iklimde  gerçek-
leşmiştir.  Son  trakitik  sokulumlarm  (6)  yerleşmesi  Tiyolitik
ve  trakitik  ignimbritik  yayılımlarm  (7),  bitki  örtüsünün  kıs-
men  yıkımıyla  belirlenen  ve  havza  içine  doğrudan  fırlatıl-
mış  ya  da  çok  hızlı  yerdeğiştirmiş  piroklastik  ürünler  şek-
linde  yoğun  bir  beslenme  ile  çökelmede  birden  kaydedilmiş
püskürmeler,  ardalanması  ile  çok  erkenden  belirmiştir.  Bu
kuşatma  özel  tortul  olayların  (sualtı  kaymaları,  psödonodül-
ler  ve  oluşukiçi  klastik  damarlar)  oluşumunu  sonuçlar.  Bu
piroklastik  gerecin  hacmi  kuzeydeki  büyük  trakitik  domlara
uygun  düşen  volkanik  paroksizma  sırasında  belirleyici  olan
teknenin  tepeleme  dolmasına  yeter.  Plaket  şeklindeki  eklem-
leri  ile  (4)  nitelenmiş  olan  son  andezitlerin  akmasından  son-
rası,  Masifin  tüm  volkanik  ve  tortul  oluşuklarının  Miyosen
sonunda  kuzeyde  Anadolu'yu  etkileyen  ve  yapısal  niteliğini
(KB-GD  enlemesine  kırıklar  tarafından  kesilmiş  kıvrımların
GB-KD  yönlenmesi)  bölgeye  veren  son  büyük  yapısal  olaya
katılmalarından  başka  birşey  değildir.  Son  ve  uyumsuz  ola-
rak  gelmiş  olan  gecikmiş  bazaltlar  (3)  altta  bulunan  istifin
tüm  üyeleri  üzerine  ayırt  etmeden  yayılır.

Bu  îstife  Yaş  Verme  Sorunu

"Galatya  Andezit  Masifi"nin  yaşı  uzun  zaman  belirlen-
memiş  olarak  kalmış  ve  Miyo-Pliyosen  var  sayılmıştır.  Vol-
kanotortul  arakatgılarm  paleontolojik  çözümlemesi,  harita-
lama  kanıtlarında  olduğu  gibi,  bu  birliğin  kronolojik  alt-
bölümlerine  ve  stratigrafik  kavrama  çağdaş  yaklaşımı  sağ-
lar.  Çökellerin  çeşitli  kısımlarında  yapılmış  palinoloji  çalış-
maları  Beşkonak  Havzasına  Oligo-Miyosen  yaşının  verilme-
sini  sağlamıştır  (Vincent,  1975).  Önceki  bir  çözümleme
(Fourquin  ve  diğerleri,  1970)  bu  oluşukları  orta-üst  Miyosen
geçişine  bağlamıştır.  Polen  aralığından  yararlanarak  yaş-
vermede  egemen  olan  kararsızlık  farklı  bölgelerde  türlerin
değişken  stratigrafik  değerince  iyi  bilinen  olayı  bir  kez  da-
ha  doğrular.  Bu  destekleme,  bilhassa  Tersiyer  süresince,
ekolojik  koşullar  (iklim  kuşaklarının  ayırt  edilmesi),  tür-
lerin  göç  zamanları  ve  yeğ  tutulan  gerçek  stratigrafik  bir
değişiklik  ile  bu  zamanda  gelmiş  büyük  paleocoğrafik  de-
ğişimlerle  ilişkilidir.  Paleocoğrafya  ve  haritalama  kanıtları
kendi  açılarından  olayların  göreli  kronolojisi  hakkında  bazı
belirtiler  verirler  ve  arasıra  (özellikle  Masifin  tabanma
doğru)  daha  belirli  bir  yaş  vermeyi  sağlarlar  (Paicheler,
1973;  Fourquin,  1969  ve  1975).  Gerçekten  ilk  olarak  vol-
kanoklastik  düzeyler  (18)  Gerede  bölgesindeki  üst  Kretase
yaşlı  denizel  tortullara  yanal  olarak  geçerler.  Bu  katman-
lar,  fasiyesleri  ne  olursa  olsun,  denizel  kıyısal  ya  da  kara-
sal,  aynı  volkanik  olguların  yayılması  ile  herzaman  örtül-
müşlerdir,  öte  yandan,  Masifi  oluşturan  volkanizma  güney-
de  Pazar'a  doğru  Lütesyen  yaşlı  denizel  tortullar  (kıyısal
kireçtaşı  içinde  Nümmülit,  Assilina,  Ostrea  ve  Velates
schmedeli  topluluğu)  tarafından  örtülmüştür  ve  Beşkonak
üst  Kretase  oluşukları  (8)  en  azından  tabanlarını  ilgilendi-
ren,  Gerede  Eosen  yaşlı  denizel  düzeylere  yanal  olarak  ge-
çer.  Bu  tortul  katmanlarda  bulunan  fauna  ve  mikroflorayı
ilgilendiren  unsurların  zayıf  stratigrafik  değerinin  görünü-
mü  ve  iyi  paleontolojik  izlerin  (mikro  memeliler)  yokluğun-
da  bu  istiflere  yaş  verme  sorunu  çözümsüz  kalır.  Yalnızca
çağdaş  olarak  geçerli  olan  radyokronolojik  çözümlemeler  ile
sonuca  ulaşılabilir.

BEŞKONAK  İSTİH  ÎÇÎNÖE  TOHTÜL  YAPILAR  -
LÎTOLOJt  VE  VOLKANtZMA  BAĞINTILARI

Bu  oluguklar,  Miyosen  yapısal  paroksizması  öncesi  son
tortullar  güneyde  Eminbey'den  kuzeyde  îlbeyler'e  kadar
Gürcü  Dere  vadisine  göre  kabaca  çizilmiş  KKD-GGB  yönlü
bir  senklinalin  teknesini  kaplarlar.  Altta  bulunan  tüm  ge-
recin  ardarda  gelen  akıntıları  tarafından  oluşturulmuş  yer-
şeklinden  ileri  gelen  bir  çöküntü  içinde  yerleşmiş  bu  göl
doğal  bir  sismograf  gibi  sürekli  kayıt  vermiştir.  Çökelme
ortasında  volkanik  çevreye  yakından  ya  da  uzaktan  bağlan-
mış  bölgesel  ya  da  yerel  olayların  tüm  ardalanmasım  kay-
detmiştir  (Çatlakların  açılmasına  bağlı  zemin  sarsıntıları,
püskürme  merkezlerinin  patlayıcı  dinamiği,  vb).

"Olnguîdçî  Şekildeğiştirme  Yapıları

Kayma  Yapıları:  "Slump  Slide  Structure".  Bunlar  her
durumda  çekim  kuvvetlerinin  bileşik  etkisindeki  tortul  kit-
lelerin  yanal  hareketlerinden  sonuçlanan  biçim  değişmeleri-
dir.  Havzada  çok  geçerli  gözlemlerden  çıkarılan,  bu  yapıların
ya  çok  yerel  olarak  ya  da  tersine  geniş  alanlarda  bir  ya  da
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birçok  tabakaları  etkiledikleridir.  Tabakalar  ya  da  tabaka
toplulukları  bazan  çok  şiddetle  kıvrılmışlardır  ve  bu,  biçim
değişmelerini  hesaba  katmak  için  yapısal  kanıtlara  başvur-
maya  elvermeyen  koşullarda  olur.  Bu  düzensizlikler,  uç  du-
rumlarda  gerçek  akma  yapılarını  (Levha  I,  Şekil  3)  oluş-
turarak  bölgede  gözlenenlere  hiç  uymayan  çok  şiddetli  ya-
pısal  değişiklikler  gerektirecektir.  Ayrıca  biçimdeğiştirmig
düzey  ya  da  düzeyler  yapısal  yönlenmelere  göre  aykırı  ka-
lan  eksenlerin  doğrultularının  mikrokıvrımlarını  gösterirler
ve  öte  yandan  hernekadar  çoğun  çok  dayanıksızsalar  da  bo-
zulmamış  tabakalarla  taban  ve  tavanlarından  korunmuşlar-
dır.  Gerecin  hareketlenmesi,  volkanotektonik  iklime  bağlı
ikincil  volkanik  olaylar  (sarsıntı,  şok,  deprem,  vb)  ile  dolay-
sız  olarak  oluşmuştur.  Gözlem  ölçeği  bu  yapılatın  içinde
biçim  değişiminin  şiddetine  dayandırılmış  iki  büyük  türü
ayırdetmeyi  zorunlu  kılar  (Potter  ve  diğerleri,  1964).  Böyle-
likle  bazılarının  yerelleşmiş  ve  sınırlanmış  kaymalar  olarak
düşündükleri  "slump  structure"lara  ve  "slide  structure"lara,
genellikle  daha  büyük  hacımda  gerecin  yanal  yerdeğiştirme-
sine  neden  olan  kaymalara  karşı  gelirler.

"Oturma  Yapılan":  Tabakalar  içinde  kaymaya  olan  eği-
lim  ile  çevreleri  tarafından  ifade  edilen  yerdeğiştirmelerdir.
Değişken  yanal  sığaları  harekete  karşı  sürtünmenin  derece-
sinin,  tortulun  fizikokimyasal  durumunun,  eğiminin  ve  ha-
reketi  doğuran  olayın  şiddetinin  işlevidir.  Bu  yapılar  genel
olarak  kırıntılı  düzeylerin  (sablitler  ve  pelitler  (Paicheler,
1977))  içinde  ve  daha  ender  olarak  diyatomitik  düzeylerde
gelişirler.  Doğal  olmayan  tortul  kalınlığı  çok  değişkendir,
fakat  bununla  birlikte  herzaman  göreli  olarak  ince  kalır
(Yaklaşık  sm'den  m'ye).  Az  ilerlemiş  sıkılaşma  durumunda,
bu  çökellerln  çok  duraysız  hidroplastik  akışkan  bir  kütle  gi-
bi  göründükleri  kabul  edilebilir.  Havzada  rastlanan  kayma
biçimlerinin  tümünün  sistematik  çözümlemesini  yapmaksızın
en  geçerli  gözlem  örneklerini  iki  grupta  toplayabiliriz:

—  henüz  örtülmemiş  olan  çökelin  yerdeğiştirmesi  (si-
lindir  ve  makrokıvrımlanmalar),

—  örtülmeden  sonra  kaya  istifi  içindeki  aratabakanın
ağdalı  bir  sıvmmkine  benzer  biçimdeğiştirmesi  (mikrokıv-
rımlanmalar).

Rulolar  (Levha  I,  Şekil  5).  Bu  terim  gerçek  kıvrımlar
ile  yapısal  farklılığı  vurgulamak  için  Beaudoin  (1972)'den
alınmıştır.  Bu  durumda  yerdeğiştirme  mikrokıvrımlanmala-
rın  oluşumuyla  sonuçlanmaz,  fakat  üst  yüzeyi  bu  silindir-
lerime  ile  sonraki  çökel  tarafından  doldurulmuş  oluklardan
yapılmış  tabaka  (genel  olarak  az  kaim)  sucuklanmayla  so-
nuca  varır.  Bu  durumda  hareket  örtü  tabakasının  çökelme-
sinden  önce  olmuştur.

Mikrokıvnnüaamalar.  Bunlar  genel  olarak  laminaîı  çö-
kellerde  bir  yana  çekilmiş  büyük  bir  sivrilik  gösteren  biçim
bozulmalarıdır  (Levha  I,  Şekil  4).  Kıvrımlar  az  ya  da  çok
eğrilmişlerdir.  Eklemler  çoğun  sivridir.  Ters  durumlarda
(Levha  I,  Şekil  6)  antiklinal  kafalar  yatmış,  aşınmış  ve
uyumsuz  fakat  kitleyle  kaynaşmış  bir  tabaka  tarafından
örtülmüştür  (Lombard,  1956).  öyleyse  yerdeğiştirme  daha
yeni  tabakaların  çökelmesinden  sonradır.  İlgili  düzeyin  ta-
ban  ve  tavanında  sürtünme  ile  bir  aşınma  oluşturur.  Bu  bi-
çim  bozulması  türü  bozulmuş  tabakaların  çok  düz  sınırlan
ile  nitelenir.

Makrokivninlanmalar.  Desimetre  ile  metre  boyutunda,
dırlar.  Arasıra  çok  farklı  bileşimde  ve  doğada  tabakalanmıg

bir  topluluk  oluştururlar.  Kıvrımlar  eğrilmis.  olabilir,  hattâ
yatmış  görünebilir.  Kayma  kuşakları  süreklilik  aralan  ol-
maksızın  kıvrılma  durumuna  geçerek  gelişir.  Bununla  bir-
likte  süreç  genel  olarak  az  gelişmiştir  (Strakov,  1957).  İlgili
tabakalar  hiçbir  şekilde  kaymadan  önce  örtülmüş  olamazlar,
fakat  son  çökelmeyi  gösterirler  (Levha  I,  Şekil  2).

"Kayma  Yapılan":  Birçok  m  kalınlıkta  olabilen  ve  gö-
reli  olarak  önemli  uzaklıklara  taşınmış  olabilen,  değişik
alloktonluk  dereceleri  gösteren,  çok  sayıdaki  tabakaları  ha-
reketlendiren  yerdeğiştirmelerdir.  Gözlenmiş  en  iyi  örnek
Ağaöz  ve  Demirciler  köylerini  bağlayan  alan  eğimi  yüzey-
lemelerinde  bulunur  (Levha  I,  Şekil  1).  Bu  tortul  paketler
eğimi  azaltır  ve  aynı  yaş  ve  doğadaki  çökelleri  içice  geçirir-
ler.  Kütle  içinde  litolojik  sıralanma,  "slump  structures"da-
kinden  çok  daha  ilerlemiş  bir  sıkılanmayı  tanıtlayarak,  yal-
nızca  az  bozulmuştur.  Alın  kesimi  çok  ezilerek  yerdeğiştir-
miş  olan  tortulların  iç  düzenlemesi  akma  tektoniğinin  belirli
özgün  yapılarını  hatırlatmadan  olmaz.  Bu  süreç  büyük  du-
raysızlık  devrelerinin  (örneğin  volkanik  paroksizmalann)
güdücüsü  olarak  kabul  edilmelidir.  Havza  içinde  tanınan  göl
altında  böyle  bir  yerdeğiştirmeye  izin  verecek  hiçbir  to-
poğrafik  yapı  yeterince  ortaya  çıkanlmamıştır.  Bu  büyük
kaymalar,  varlığı  yalnızca  laaharlar  ve  kızgın  bulutlarla
birlikte  gelen  son  derece  şiddetli  yayılmalar  ile  ya  da  çok
yoğun  dip  akıntıları  ile  açıklanabilen  çapı  50  sm'ye  ulaşa-
bilen  gereç  (trakit)  bloklarına  çoğu  zaman  eşlik  eder.  Bu
sonuncu  ve  daha  gerçekçi  varsayım,  başlama  hareketlenme-
sine  geniş  olarak  yeterli  bir  duraysızlık  kaynağım  sağlama
yeteneğine  sahiptir.

Havzayı  Kavramada  Bu  Yapıların  Gözlenmesinin  Yararı

Bu  gözlemler,  teknenin  bağlıca  morfoloji  niteliklerinin
bilinmesine  yarar.  Gerçekten,  eştortul  kıvrımlanmalar  ve  si-
lindirlerin  eksenleri  olay  anındaki  yatayı  nesnelleştirerek
(en  büyük  eğim  doğrusuna  dikey),  yeterli  yaygınlıkta  belli
bir  katman  içindeki  sistematik  özleriyle  böyle  bir  yeniden
kurguya  yaklaşmayı  sağlar.  Zaman  içinde  yeterli  aralıktaki
kılavuz  düzeylerinin  belli  bir  bölümü  için  yenilenmiş  olan
bu  tavır  havzanın  morfolojik  evrimi  için  olasılıkla  bilgi  ve-
rebilir.  Hemen  hemen  değişmeyen  kalınlıkta  (yaklaşık  2  m)
ve  birkaç  İnce  killi  düzeyle  arakatgılı  kristal  pirosabllerin
birikmesinden  oluşmuş  Ahlat  Formasyonu'nu  örnek  olarak
alacağız.  Havzanın  tüm  genişliğinde  bozulmuş  bu  topluluk
içinde,  belirli  sayıda  ölçü  alınmıştır.  Yapı  eksenlerinin  doğ-
rultusunu  belirlemek  kolay  olsaydı,  eğilmelerinin  (özellikle
silindirler  şeklinde)  yönünü  daha  incelikle  tahmin  etmek  ola-
naklı  olurdu.  Çizelge  üzerine  yalnızca  doğrultular  geçirilmiş
(Şekil  4),  çok  daha  ender  ve  çoğun  çok  belirsiz  olan  hareket
yönündeki  göreli  ölçüler  şekillendirilmemiştir.  Bu  çizgili
gösterme,  en  büyük  eğim  çizgilerine  dikeyleri  nesnelleştiren
iki  büyük  doğrultuyla  (tektonik  yönlenmeyle  bütünüyle  ilin-
tisiz)  ilgili  eşit  sıklıkta  iki  ölçü  dizisini  (KG  ve  DB)  ger-
çekleştirir.  Bu  çizelge  bütün  değildir,  eksen  ölçüleri  kuş-
kusuz  yüzeyleme  koşullarına  bağlıdır  (ara  doğrultuların
gösterilmesi  az  ya  da  yok).  Kristal  pirosabllerin  çökelme
devresi  süresince  Beşkonak  göl  teknesinin  dış  şeklinden  ye-
terince  sözeden  bir  görüntü  sunar.

Yastık  Yapılan
Tanımlama.  Beşkonak  volkanotortul  oluşukları  iğinde

kesitlerin  çıkarılması  sırasında,  10  sm  kalınlığında  ve  za-
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Şekil  3:
Figure 3:

Kızılcahamam  KD'sunun  jeoloji  haritası  (Fourquin  ve  Faicheler'in  haritalarından).
Geological  map  of  NE  of  Kızılcahamam  (From  the  maps  of  Foiirquin  and  Paicheler).

Açıklamalar:

Yüzeysel  Oluşuklar
1  —  Çağdaş  alüvyonlar
2  —  Eski  alüvyonlar
Tersiyer  Dizisi
3  —  Olivinli  son  bazalt
4  —  î/evha  eklemli  andezit
6  —  Andezit  ve  volkanotortul  kökenli  camsı  fasiyes
6 — Üst  trakit
7  —  Riyolit  ve  trakitik  ignimbrit  ve  kızgın  bulutlar
8  —  Beskonak  karasal  istifi:  fosilli  diyatomit  ve  volkanotor

tul  göl  sökelleri
»  — Üst  trakiandestit

10  —  Volkanokırıntılı  katman
11  —  Bazaltik  ve  andezitik  lav  birikimi
12  —  Andezit  ve  bazalt  nitelikli  lav  blok  ve  cüruf  fasiyesi
13  —  Volkanotortul  ve  kırıntılılar  (Çakıltaşı,  breş,  kumtaşı  ve

piroIUas!itler

14 —  Alt  trakit
15  —  Alt  trakiandezit  ve  andezit  lavları
16 —  Volkanotortul  katman,  yanal  olarak  16a  ve  İfib'yc  geçer
16a— 0akılta$ı  düzeyi
16b—  Volkanokmntılılar  ve  süngertası  napları.  Diyatomit  ge

SİS  ve  arakathıları.

17  —  Olivinli  ilk  bazalt
18  —  Taban kırıntılı ve  volkanotortulları.  Süngertasmea  zengin

belirli  düzeyler.  Bayan  fosilli  diyatonütik  aratabakalar.

İkinci  Zaman  Dizisi
19  —  Krctase  tabanında  plaket  kirectagları
29  —  Faylar  ve  uyumsuz  dokanaklar

değende:
Surficial  Formations
1 —  Becent  alluviums
2  —  Ancient  alluviums
Tertiary  Sequence
3 — Becent  basalts  with  olivine
4  —  Andesite,  with  platy  joints
6  —  Vitric  facies  with  andesitic  a»d  volcano  sedimentary  ori

gine
6  —  Upper  trachyt
1  —  tgnimbrites  and  glowing  clouds  of  rhyolithic  and  trach

ytic  nature
8 — Beskonak  continental  sequence:  fosiliferous  diatomites

sattk  volcanosedimentary  rocks  of  lacustrine  deposites
9 — Upper  trachyandesites

IB — Volcanodetritic  horizon
11 — Basaltic  and  andesitic  lava  accumulation
12  — Facies  of  lava  blocks  and  scoriaes  of  andesitic  and  ba

saltic  nature
13 — Volcanosedimentary  and  detritic  rocks  (Conglomerates,

Breccia,  Sandstone. Pyroclastites etc)
14 — Lower  trachyt
15 — Xower trachyandesitic  and  andesitic  lavas
16 —  Volcanosedimentary  horizon,  it  passes  to  16a  and  16a  la

teraüy
16a —  Gravel  horizon
16b— Volcanodetritics  and  pumice  covers.  Diatomite  alternate

ons  and  passes
17 — Initial  basalt,  olivinous
18 — Base  detritics  and  volcanosediments.  Certain  horizons

rich  by  pumice.  Sometimes  fosilliferous  diatomltic  intercalations.
Secondary Sequence
19 —  Cretaceous  basement  with  platy  limestones
20  — Faults  and  discordant  boundaries
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Şekil  4:  Ok  yapısal  doğrultuyu  göstermektedir

Figure  i:  Arrow  indicates  to  structural  direction

yıfça  pekişmiş  pirosablitten  oluşmuş  bütünüyle  dikkate  de-
fer  bir  düzeyi  gözleme  olanağım  bulduk.  Havzanın  tüm  ya-
yılımında  görülen  bu  düzey  ovoid  bigiminde  yuvarlaklagmıg,
hiçbir  zaman  üstüste  yığılmamış  ve  tabakalaşmaya  göre
yassılaşmış  kitleler  durumunda  bütünüyle  parçalara  ayrıl-
mıştır.  Yuvarlaklar  kendi  aralarında  zayıf  olarak  bağlantı
geliştirmiş  olabilirler  ya  da  tersine  iyice  tekçeleşmiş  ola-
bilir.  Fakat  yastıklar  arasında  onları  bütünüyle  sarmak  için
aşağıdan  yukarı  doğru  sıkılan  çok  ince  pelitik  hamur  içinde
yüzerler.  Yaklaşık  5  sm  yüksekliğe  karşı  5-10  sm  uzunlu-
ğundaki  bu  sonuncular  genel  olarak  hemen  hemen  koşut
üst  ve  alt  yüzlere  sahiptir.  Alt  kısım  hafifçe  içbükeydir.
Sorumlu  olayın  dinamiğini  iyice  anlamak  için  havzanın  ta-
rihçesini  daha  geniş  bir  litolojik  çerçeve  içine  yerleştirmek
gereklidir  (Şekil  5).  Ortam  koşullarının  belirli  yatay  duray-
hlığını  tanıtlayarak,  gözlemin  olanaklı  olduğu  havzanın  her
yerinde,  çökel  istifi  benzerdir.  Bu  kaya  istifi  aşağıdan  yu-
karı  doğru  (Şekil  5):

1.  Demirli  vaküoller  şeklinde  ve  daha  ender  olarak  de-
mir  ya  da  manganezin  milimetrik  katmanları  şeklinde  zen-
ginleştiği  zirveye  doğru  sertleşen  masif  beyaz  diyatomit.
Bu  sıranın  yüzeyi,  çoğun  delinmiş  (yuva  ya  da  köklerle),
bazan  büzülme  çatlakları  gösterir.  Bazı  yaprak  kalıntıları
kapsar.

2.  Fosilli  (yaprak,  hafif  tohum,  çok  iyi  korunmuş  çok
sayıda  böcek,  bol  kuş  tüyü  kalıntıları)  koyu  ve  açık  renkli
laminalar  ardalanması  ile  tanımlanan  5  sm  kalınlığında  çok
ince  pelitik  tortullaşma.  Arasıra  temele  doğru  büzülme  çat-
lakları  verir.

3.  Başlıca  volkanik  kaya  kırıntıları  ve  biyotitle  birlik-
teki  plajyoklaz  kristalleri  ve  süngertaşlarından  bileşik  za-
yıfça  pekişmiş  pirosablitten  oluşmuş,  "yastıklı"  düzey.

i.  Çok  ezilmiş,  ve  fazla  sertleşmiş,  temeli  silindir  duru-
munda  kayma  şekilleri  gösteren  50  sm  kalınlığında  kristal
pirosablitler  (0.1-0.3  mm).

5.  Büzülme  çatlakları  ve  yuva  izleri  gösteren  pelit  çö-
keli.  Burada  Anoures  kurbağa  yavruları  ve  yapraklar  top-
lanmıştır.

Sekil  5:  l'södo-nodüllü  bankın  saptandığı  <:!)  litoloji  istifi

Figure  5:  Lithological  sequence  in  which  pseudo-nodule  bani  were
recorded  in  it.

6.  İkisi  ya  da  üçü  camsı  mezostaz  (hyaloklast)  içinde
toplanmış  ya  da  yalıtılmış  plajyoklaz  kristal  pelitleri  ve
pirosablitlerin  1  m  üzerindeki  katmanlarının  ardalanmaları.
En  ince  düzeyler  iyi  korunmuş  uçucu  ve  su  böcekleri,  Anou-
res  kurbağa  yavruları,  yaprak  ve  danelerce  zengindir.  Te-
mel  bazı  "oturma  yapıları"  ortaya  koyar.  Tüm  bu  oluşuk,
özellikle  kuzeye  doğru  daha  büyük  sığada  kaymalar  içinde
arasıra  yeniden  başlamıştır.

Yorumlama.  Diyatomitik  bank  (1)  zirvesine  doğru  bir
pelitik  (2)  çökel,  üzerinde  böcek  ve  kuş  tüyleri  yapışmış
olan  çamurun  izlediği  teknenin  genelleştirilmiş  kuruma  iz-
lerini  gösterir.  Bu  kalıntılar,  burada  kendilerine  eşlik  eden
kuruma  çatlakları  gibi  peryodik  kuruma  ile  az  su  derinli-
ğini  tanıtlar.  Ayrıca  etkin  volkanizmamn  tortul  yankısı,
kristal  ve  sünger  taşı  sabliti  (3),  konu  yaptığı  parçalanma
ile  i  düzeyinde  kayma  şekillerinin  gelişimi  ile  belirtilen  du-
raysızlık  dönemini  işaretler.  "Yuvarlı  kat"  (3)  içinde  bulu-
nan  litoklastlar  riyolitlerin  (Şekil  2,  7)  yerleşmesine  bağ-
lanmıştır.  Yüzeyleme  durumunda  bilindikleri  havzanın  ku-
zeyine  doğru,  teknenin  morfometrik  gelişiminde  başlıca  rol
oynayan  kızgın  bulutlarla  birlikte  olan  püskürücü  asit  yayıl-
maların  işaretidirler.  Bu  duraysızhk  çok  sığ  su  kütlesi  al-
tında  (büzülme  çatlakları  ve  yuva  delikleri  izleri)  altında
pelit  çökelmesi  (5)  ile  ilgili  durgun  dönem  sırasındaki  tor-
tullaşmayı  (6)  özgünleştirmeyi  sürdürecektir.

Burada  çok  özel  olarak  bizi  ilgilendiren  "yastık  yapıla-
rı"  özel  bir  alterasyondan  sonuçlanan  yuvarlar  şeklinde  bir
kopma  ve  yumrulanmayı  hiçbir  şekilde  hesaba  katamazlar,
fakat  aslında  sürekli  bir  katın  parçalanmasından  doğmuş-
lardır.  Bu  kitlelerin  oluşumu  çökelmenin  çağdaş  (yumrulu
şeyi  ya  da  silisli  kireçtaşı  gibi  tortul  kayanın  oluşumu  ile
ilişkide  kullanılan  sözcük)  olguları  içinde  aranmış  olmalı-
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dır.  Benzer  ya  da  çok  yakın  yapılardan  psödonodül  (Macar,
1948,  1951;  Macar  ve  diğerleri,  1950)  ya  da  yuvar  ve  yastık
yapıları  (Potter  ve  diğerleri,  1963;  Reineck  ve  diğerleri,
1973)  adı  altında  literatürde  söz  edilmiştir.  Öte  yandan  göz-
lenmiş  benzer  tüm  biçimlerin  bir  katalogunu  burada  düzen-
lemek  amaçlarımız  arasında  değildir.  Fakat  Beşkonak  hav-
zası  psödonodüllerinin  bütünüyle  özel  oluşumunu  göstermek
için  bilinen  farklı  türlerden  kaynaklanarak  bir  karşılaştır-
ma  kurabiliriz.

—  Literatürde  belirtilen  örnekler,  bu  kitlelerin  çoğun  in-
celikle  mikalı,  killi  ya  da  ince  kumlar  içinde,  hatta  bu  ya-
takların  şekil  değiştirmesi  ile  dikkate  değer  iç  yapıları  gös-
teren  ince  tabakalanmalı  kireçtaşları  içinde  de  daha  iyi
geliştiklerini  belirtirler.  Burada,  parçalanma  ile  ilgili  ge-
reç  kökende,  hiçbir  yapının  "yastıklar"  içinde  ayırdedileme-
diğini  açıklayan,  tabakalanması  olmayan  danesel  olarak
tekdüze  (kristaller,  yaklaşık  1  mm'lik  volkanik  kayalar  ve
süngertaşı  kırıntıları)  piroklastik  kumdur.

—  Ayrıca,  havzanın  tüm  genişliği  üzerinde  bitişik  psö-
donodüller,  farklı  yazarların  gözlemleri  aynı  yatak  içinde
üstüste  gelebilen  değişen  frekansta,  kapsadıkları  yuvarlar-
dan  çok  kaim  katlar  üzerine  taşınmalarına  karşın  aynı  plan
içinde  kalan  katları  doldururlar.

—  öte  yandan  incelenmiş  tüm  yapılar,  daha  çamurlu
hidroplastik  bir  temel  içinde  kumlu  bir  tortulun  yanal  yer-
değiştirmesiyle  birlikte  rastlanan,  düşey  inişten  doğarlar.
Bu  iki  hareket  çok  değişken  göreli  önemde  oluşur.  Şimdiki
durumda,  alt  pelitik  düzeyin  (2)  az  kalınlığı  nedeniyle,  zor-
lama  azalmıştır  ve  yanal  yerdeğiştirme  değersizdir.  Pelit,
doğrudan  diyatomit  (1)  üzerine  gelen  "yuvarlar"  dengesin-
de  arasıra  kaybolabilir.

Böyle  biçimdeğişmelerîne  neden  olmaya  elverişli  çoksa-
yıda  etkili  olgu  çoğun  çekime,  su  altı  morfolojisine  ve  tor-
tulun  özgül  fiziksel  özelliklerine  bağlı  düşey  ve  yanal  hare-
ketlere  eşlik  edecekleri  ileri  sürülmüştür.  Beşkonak  volkano-
tortul  oluşukları  içinde  gözlenmiş  olan  psödonodülleri  açık-
layacak  bir  parçalanma  bölgesel  volkanik  etkinlikle  bağın-
tılı  yersarsıntılarına  bağlanabilir.  Gerçekten,  Kuenen  (1958)-
in  deneysel  olarak  gösterdiği  gibi,  henüz  suya  az  ya  da  çok
doygun  tortul  toplulukları  (pelitik  düzey  üzerine  çıkan
kum  tabakası  )'na  uygulanmış  şoklar  kumlu  katın  yıkılma-
sından  doğmuş  parçalar  arasında  oluşan  boşlukları  doldura-
cak  olan  en  ince  ve  çok  akışkan  çökellerin  tiksotropik  özel-
liklerini  daha  keskinleştirebilirler.  Kuenen  (1958)  sismik  et-
kinliğin  sonuçladığı  psödonodüllü  bu  yatakları  belirtmek  için
"quake  sheet"  terimini  önerir.

Oluşukiçi  Klastik  Damarlar

Yerbilimciler  çok  uzun  zamandanberi,  boşlukları  kırın-
tılı  tortullar  ile  sonradan  dolmuş,  kaya  çatlaklarını  incelemiş
ve  gözlemlemişlerdir.  Beşkonak  istifi  içinde,  varlığı  tortul-
laşmayı  etkileyen  ve  eşlik  eden  bazı  olguları  açıklayan  ve
yatay  tabakalar  istifini  dikey  olarak  kesen  özel  tortul  kit-
lelerin  çok  sayıda  örneği  tarafımızdan  da  gözlenmiştir.  Bu
yapılar  damarlara  benzer  ve  yalın  olarak  yüzeysel  ya  da
çok  derin  olabilen  kırıklar  boyunca  tabaka  topluluğuna  gi-
ren  yabancı  gereçten  oluşmuşlardır.  Böyle  tortul  olgularla
ortaya  konan  oluşumsal  ve  dinamik  sorunlara  yaklaşmadan
önce  eski  incelemelerin  bir  hatırlatmasını  yapmak  istemek-
teyiz.

Tarihçe.  Bu  yapıları  belirlemek  için  klastik  dayk  terimi
ilk  kez  1903  'te  Newsom  tarafından  kullanılmıştır,  fakat
Diller  (1890)'in  kumtaşı  daykları  olarak  adlandırdığı  böy-
lesi  oluşukları  1833'den  sonra  Darwin,  1849'da  da  Dana
gözlemişlerdir.  Çok  değişmiş  litolojik  birlikleri  kesen  bu  dol-
gu  damarları  üstüne  yapılan  çok  sayıda  inceleme  yüzyıl
başında  ABD'de  yayınlanmıştır  (Lawler,  1923;  Jenkins,
1925;  Russel,  1927).  Pruvost  (1943)  ve  özellikle  Shrock
(1948)  da  konu  üzerine  bilgileri  ayrmtılandırmıştır.  Klastik
damarların  daha  güncel  anlatımları  Moret  (1945),  Water-
stone  (1950),  Gottis  (1953),  Vitanage  (1954),  Dzulynski  ve
diğerleri  (1956)  ve  Smith  ve  diğerleri  (1958)  tarafından
verilmiştir.  Potter  ve  diğerleri  konuyu  1963'de  yeniden  göz-
den  geçirmişlerdir.  Bu  yapıların  incelenmesinin  sağladığı
açık  yararlar  hâlâ  çok  güncel  bazı  çalışmalara  neden  olmak-
tadır  (Harms,  1965;  Peterson,  1966;  Andrieux,  1967).

Damarların  Doğası  ve  Durumu,  Çevreleyen  Kayalarla
ilişkileri.  Beşkonak  istifi  diyatomitik  ve  volkanokmntılı
tortullarını  kesen  klastik  damarlar  50  sm'den  yaklaşık  10
m'ye  kadar  bir  yükseklik  için  (derinlik  tahmini,  yüzeyleme
koşulları  ile  çok  ince  verilmiştir)  kalınlığı  20  sm'den  2  m'ye
kadar  değişebilen  düşey  tortul  kitleler  biçiminde  görülür.
Gürcü  Dere  senklinalinin  zayıfça  tektonize  olmuş  tabakala-
rını  kesen  bu  unsurları,  20  m'den  maksimuma  kadar  sürekli
yüzeylemeler  üzerine  gözlemleri  taşıyarak  doğrultu  üzerinde
izlemek  çok  güçtür  (Levha  II,  Şekil  5,  6  ve  7).  Hiçbir  za-
man  düzeni  bozmayan  farklı  litolojik  doğadaki  ardalanma-
lar  arasında  kalınlığın  genellikle  kaydedilebilir  ölçüde  deği-
şimi  olmaksızın  izlenirler.  Kesilen  tabakalar,  hattâ  en  da-
yanıklıları  bile,  eğer  bazan  olduğu  gibi  bu  tektoniğin  etkisi
ile  oluşmamışsa  (Levha  II,  Şekil  3),  bozulmadan  ve  tersine
dönmeden  (Levha  n,  Şekil  1,  2  ve  3)  düz  duvarlar  şeklin-
dedir.  Bu  tortul  kitlelerin  üst  kesimi  hiçbir  zaman  onu  kes-
meyen  aynı  kırıntılı  gereçten  oluşmuş  tabakanın  duvarına
aşılanır.  Süngertaşı,  plajyoklaz  kristalleri  ve  boyu  0.1-5  mm
arasında  değişen  volkanik  kaya  parçalarının  (bazı  riyolit
parçalarının  eşlik  ettiği  başlıca  trakitik  gereç)  oluşturduğu
kötü  sınıflanmış  ve  pekişmiş  (Levha  İÜ,  Şekil  5  ve  6)  ka-
ba  bir  tortuldan  bileşiktir.  Demir  oksitle  fazla  yüklenmiş
mezostaz,  vitroklastik  ince  tozlardan  başlayarak  oluşmuş
değişken  önemde  bir  hamur  ile  temsil  edilmiştir.  Aşağıya
doğru  damarların  incelmesi  yankayaların  litoloji  türünden
değildir.  Fakat  aşağıda  bulunan  tortul  istif  içindeki  her-
hangi  bir  petrografik  doğadaki  tortullardan  oluşmuştur.  Da-
marın  içinde  bulunduğu  tabakanın  kalınlığı  çok  değişkendir
(20  sm'den  3  m'ye).  Bu  değişkenlik  tehlikeli  değildir,  fakat
damarı  örttüğü  yerde  sıra  bölünmesine  bağlanmış  gibidir.
Gerçekten  ya  değişmeden  bu  sonuncuyu  kesebilir  ya  da  hav-
zanın  bazı  özel  noktalarında  damarların  yoğunluğunun  ve
duvarlarının  işlevi  olarak  kesişme  noktalarında  kalınlığı
azalabilir.  Salınköy  yakınında  gözlenen  ayrıcalıklı  bir  du-
rumda  bu  tabaka  damar  topluluklarının  çevresinde  giderek
incelir.  Son  olarak  tüm  bu  yapıların  hiçbir  seçilmiş  yönlen-
me  göstermediklerini  ve  hiçbir  durumda  tektonik  kökenli
eski  kırıklar  ile  yapısal  olarak  denetlenmiş  gibi  düşünülme-
diklerini  belirtmek  gerekir.

Yorumlama.  Beşkonak  tortul  havzasında  dolgu  damar-
larında  yapılan  gözlemler  (iki  düzeyi  ilgilendiren  21  göz-
lemden  yalnız  17'si)  oluşum  tarzı  sözkonusu  olduğunda  so-
runlu  kalır.  Gerçekten  de  olguların  anlam  ve  karışmalarının
anlaşılması  zorunlu  olarak  biribirinden  farklı  oluşum  dönem-
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.Şekil  (!:  Klastlk  damarları  oluşturun  nluylnr.
a  —  Alttaki  kaya  birliği  (volkanokırıntılı  düzeyler  ve  diyato-

mit  ardalanması)
b  —  Volkaııotortul  (plajyoklaz  kristalleri,  süngertaşları  ve

volkanik  kaya  kırıntıları)
Al  ve  A2-Çökelmo,  «atlama,  çatlakların  dolması  ve  b'nin
tavanında  bir  çöküntünün  oluşması
Bl  ve  BZrÇatlama,  dolma  ve  b'nin  yatay  çökelmesi

Figure  6:  Chronological  events  of  the  formation  of  clastic  dykes.

a  —  Underlying  rock  units  (volcanodetritic  horizons  and  dia-
tomite  intercalations)

b  —  Volcanosediment  (Plagioclase  crystals,  pumice  and  volca-
nic  rock  detritus)

At  and  A2-Precipitation,  fracturing,  filling  of  fractures  and
formation  of  a  deppression  on  the  top  of  b,
Bl  and  B2-Fracturing,  filling  and  horizontal}-  precipitation  of
b.

Ierinin  kronolojisi,  dolgu  gerecinin  doğası,  dolgu  dinamiği
(aşağıdan  ya  da  yukarıdan  başlaması)  ve  kırılma  tarzları
ve  nedenlerinin  tanınması  ile  olanaklı  olur.  Tüm  bu  damar-
lar  duvarlarında  oluştukları  seçilmiş  düzeylerle  aynı  tortul
niteliği  gösterir.  Bu  ayrıcalıklı  tabakalar  her  dönem  iğin
diyatomitlerin,  ince  killerin  ve  daha  ender  olarak  yeniden
düzenlenmiş  süngertaşı  düzeylerinin  (Şekil  6,  a  birliği)  çö-
keldikleri  olağan  tortullaşma  döneminden  sonra  kabaca  bo-
şalmış  volkanik  püskürmelerin  (Şekil  6,  b  düzeyi)  ürünle-
rinin  birikmesinden  oluşmuştur.  Bunların  herbiri  havzanın
tortullaşma  tarihinin  iyi  belirlenmiş  anında  kaydedilen  ve
volkanik  ortama  ilişkin  dikkate  değer  bir  olayı  tanıtlar.
Paroksizmaya  ilişkin  püskürmeler,  az  ya  da  çok  önemli  bir
doğru  üzerindeki  çatlakların  ve  düzensiz  şekilli  az  derin
yalın  yarıkların  su  altında  açılmalarını  sonuçlayan  yersar-
sıntılarından  önce  gelmiş,  eşlik  etmiş  ve  izlemişlerdir.  Bu

kırılmayla  aynı  zamanda  gölsel  teknenin  tabanını  kaplayan
çökeller  (bu  çökellerin  şimdiden  gelişmiş  uygunluk  şeklini
kapsayan)  havza  içine  doğrudan  fırlatılmış  ya  da  buraya
zayıf  bir  değişmenin  ardından  çok  hızla  ulaşan  piroklastik
gerecin  büyük  miktarlarından  yayılmışlardır.  Damar  ya  da
damarların  düşeyindeki  yatay  ''besleyici"  tabakanın  farklı
bölümleri,  piroklastik  ürünlerin  tortullaşma  alanına  kırılma-
dan  önce,  sonra  ya  da  sırasında  gelmeleriyle  olayların  sıra-
sında  değişiklikler  doğar.  Eğer  açılma  çökelmeden  önce  ol-
muşsa  (Şekil  6,  Bl  ve  B2)  ilk  anda  havza  tabanında  b
tabakasından  olağan  olarak  yayılmış  çökeli  izleyen  dayklar
dolacaktır.  Eğer  tersine  gevşeme  dönemi  çökelmeden  son-
raysa  gerecin  aşağıya  inmesi  ile  bir  bulaşmayı,  dolayısıyla
doldurulacak  hacmin  işlevi  olarak  azçok  önemli  bir  çökün-
tünün  oluşumu  ile  tanımlanan  gereç  kaybı  oluşur  (Şekil  6»
Al  ve  A2).  Bu  sonuncu  piroklastik  gerecin  yerel  olarak
tümünün  doldurma  için  kullanılmış  olmasını  açıklayan  da-
mar  frekansıyla  orantılıdır.

İncelenen  durumda  iki  olasılık  elde  edilseydi,  gereç  kay-
bı  ile  oluşmuş  çöküntü,  genellikle  yok,  havzanın  belirli  nok-
talarında  ve  özellikle  damarların  çok  sayıda  olduğu  Salın-
köy'de  bütünüyle  gözlenebilirdi.  Bu  durumda  püskürmeyle
eşzamanlı  ya  da  hemen  önceki  ve  aynı  püskürmenin  ürünleri
ile  doldurulmuş  kırıklar  dizisinin  açılmasını  kabul  etmek
gerekir.  Duraysızlık  evresi  sürerken  dolmayla  oluşan  tortul
kaybı  az  temsil  ile,  hattâ  havza  tabanında  b  çökelinin  yok-
luğu  ile  ifade  edilerek,  yeni  çatlaklar  çökelme  sonrasında
açılır  ve  çabucak  aşınırlar.  Açılma  ve  dolma  her  zaman,
kısa  bir  zaman  aralığı  dışında  eşzamanlıdır.  Bazı  açılmalar
kuşkusuz  sonradan  ortaya  çıkan  olaylar  gibi  kabul  edilmiş
olabilirler,  yani  b  çökelinin  örtülmesinden  sonra,  çok  geriden
gelir.  O  halde  b'nin  üzerine  gelen  daha  genç  düzeyler  içinde
aynı  çöküntüleri  izlemek  durumunda  kalacağız.  Ayrıca  tüm
bu  kırıklar  aynı  sıra  içinde  onu  hiç  aşmaksızın  yukarı  doğru
sistemli  olarak  zayıflayabilir.  Son  olarak  bir  başka  süreç,
tüm  çatlakların  çökelmesinden  sonra  b  örtüsü  altında  açıl-
mış  olacakları  tarzda  düşünülür,  b  kırıntılı  tortulunun  tik-
sotropik  özelliklerini  etkileyerek,  temelin  duraysızlığı  yerinde
gerçekliğini  sağlamış  olabilecektir.  Çöküntüler  gereç  kaybı-
nın  önemli  hattâ  tümden  olduğu  havzamn  yalnızca  çok  kı-
rılmış  belirli  kesimlerinde  yeralarak  tabaka  tavanının  ya-
taya  getirilmesini  sağlayacaktır.

Bu  durumda  bu  inceleme  ile  Begkonak  klastik  damar-
larının  kendilerini  içeren  çökellerin  yaşında  olduğu  saptan-
mıştır.  Oluşukiçi  olarak  nitelendirilebilirler.  Kırıkların  açıl-
masına  (farklı  yoğunlaşma,  büzülme  çatlakları,  eski  kırık-
ların  atımı,  sualtı  kaymalar  mm  hareketinde  açık  izler  vb)
ve  dolmalarına  (yukarıdan  ya  da  aşağıdan,  hattâ  yanal
olarak  gereç  itilmesi)  gelince  böyle  tortul  kütleleri  tanımla-
yan  çok  sayıdaki  yazar  farklı  süreçler  ileri  sürer.  Gözlem-
lerin  ayrıntılı  çözümlemesi  farklı  yazarlarca  (Fruvost,  1943;
Shrock,  1948)  getirilmiş  olduğundan  anlatılan  durumların
açıklanmasına  girmek  gereksizdir.  Havzada  su  altında  açıl-
mış  ve  aşınmış,  tortullaşmayla  çağdaş  kendiliğinden  dolma-
daki  ve  yakın  çevreyle  sıkı  bağlantılı  böyle  damarlar  ayrı-
calıklı  bir  nitelik  gösterirler.

GENEL  SONUÇLARI

Beşkonak  göl  havzası,  Kuzey  Anadolu'nun  çok  önemli
yüzeylerini  kaplasa  da,  çağdaş  olarak  iyi  tanınmamış  tortul
olaylar  topluluğunun  bir  bölümünü  oluşturur.  Bu  tortullar
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değişik  önemde  coğrafya  birimlerinden  (bir'den  birçok  yüz
kinaye  kadar)  oluşurlar  ve  stratigrafik  olarak  Lütesyen'den
üst  Miyosen'e  kadar  dağılır.

Hamam  ve  Gürcü  Dere  vadilerinde  çok  özel  olarak  ek-
senlenmiş  inceleme  alanının  seçimi  değişik  ve  yoğun  bir
organik  varlığın  kanıtı  olan  fauna  ve  floranın  iyi  korunmuş
olmasından  ötürü  yapılmıştır.

Çökelierin  ayrıntılı  incelemesi  ve  paleocoğrafya  kapsa-
mmın  elden  geldiğince  bertaraf  edilmiş  bilgisi,  organik  et-
kinliği  ve  tortullaşmayı  denetleyerek  ortamı  oluşturan  vol-
kanobiyotortul  sistemi  tanımlayan  parametreler  topluluğu-
nu  belirler.

Havzanın  evrimi,  Akdeniz  türü  sıcak  iklimin  (Paicheler,
1975),  coğrafik  çevrenin  ve  çok  önemli  volkanik  duraysız-
lığın  (eşlik  eden  olaylar  ve  püskürmeler)  üçlü  zorlaması  ile
gerçekten  yönlendirilmiştir.

Bu  havza  türünün  nitelikleri  oluşukiçi  yapılar  ve  piro-
klastik  çökeller  çevrenin  tortullaşma  içindeki  izleri  olarak
düşünülmelidir.

Herşeyden  önce  incelenen  paleocoğrafya  ve  paleoekoloji
görüşünden  başka,  Beşkonak  tortul  katmanlarının  ve  bunu
oluşturan  volkanizmanm  incelenmesinin  yerel  çevreden  çı-
kan  stratigrafi  sonuçları  içinden  çıkarılması  gerekmektedir.
Biribirlerine  göre  desteklenmiş  ve  aynı  püskürmeden  doğmuş
yüzeysel  volkanik  kitleler  ile  yanal  olarak  bağlantılı  vol-
kanokırmtılı  çökelierin  sistemli  incelemesinin  yararı  belir-
gindir.  Kullanılışlarını  klasik,  fakat  sınırlı  havzalar  içinde
çoğu  zaman  az  belirgin  olan  paleontoloji  yöntemleri  ile  ya-
rıştırmaksızm,  tamamlayıcı  katı  stratigrafi  kanıtlarını  sağ-
lamaya  elverişlidirler.  Oluşturucu  mekanizmaların,  yayılma
ürünlerinin  doğasının  ve  farklı  yerleşme  tarzlarının  bilgisi-
ne  dayanarak  kullanılan  tefrokronoloji  Kuzeybatı  Anadolu-
nun  çok  sayıdaki  karasal  havzalarını  kendi  aralarında  ve
Anadolu'nun  Tersiyer  jeoloji  tarihi  sırasındaki  deniz  düzeyi
dalgalanmalarına  göre  azçok  yakın  denizel  istifleri  ile  ba-
ğıntı  kurulmasını  sağlar.
(J.  C.  Paicheler'in  Fransızca  olarak  hazırladığı  metin  Vedat  OYGÜR
tarafından Türkçeleş, tirilmls. Ur.)
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M5VHA  I:  PLATE  I.

S«kil  t:  Ağaöz  ve  Demirciler  arasında  gözlenmiş  "Slide  Structure".  Tortullar  kuzeyden  güneye,  resim  üzerinde  sağdan  sola,  yer  değiş-
tirmişlerdir.  Aynı  yas  ve  aynı  bileğimde  kayalar  icise  girmiştir.  Bu  yerdeğistirme,  reisimde  iyi  görünen,  trakitik  blokların  hav-
zaya  gelişlerine  eslik  etmiştir.  Bunların  varlığı  volkanizma  ile  hareket  arasındaki  yakın  ilgiyi  gösterir.  Bu  bloklar  göl  teknesi  isine
{ırlatılan  ya  da  sonradan  samur  akıntılarına  değişmiş  kızgın  bulutlarla  ilişkili  bloklar  olmalıdır.

Figure  1:  "Slide  Structure"  observed  between  Agaöz  and  Demirciler.  Sediments  replaced  from  north  to  south,  in  figure  from  right  to
left.  Bocks  with  same  age  and  lithology  are  assembled.  This  replacement  is  accompanied  by arrival  of  trachytic  blocks,  which  can
be  seen  in  figure,  to  basin.  Existence  of  these  blocks  points  to  the  relation  between  movement  and  volconism.  These  could  be
related  with  ejection  directly  to  lacustrine  through  or  glowing  clouds  which  altereted  after  to  laaharic  flow.

Şekil  2:  Sonradan  gilisleşmis  diyatoınitik  gereç  içinde  "Slump  Structure"  (Kerimler-Salınköy  arasındaki  Ahlat  vadisi).

Figure  2:  "Slump  Structure"  in  the  silicificated  diatomitic  material  (Ahlat  valley  in  the  midway  of  Kerimler  and  Salınköy).

Şekil  3:  Diyatomite  gerçek  bir  migmatit  görünümü  veren  biçim  değiştirme  yapısı  (Resmin alt  kesimi).  Tavan  ve  tabanda  (Besimde  g8s-
terUmemiştir),  bozulmamış  yatay  bir  litoloji  sıralanması  sürülmektedir.

Figure  3:  A  deformation  structure  which  gives  a  real  migmatitte  occurence  to  diatomite  (Lower  part  of  figure).  Undeformed  horizon-
tal  lithological  succession  seen  at  up  and  down.

Sekil  i:  Hareketin  dinamigiin  sergileyen  bir  mikrokıvrımlanmanın  yanal  değişimi.  Orta  kesimde  iki  kumlu  düzey  gözlenmekte.

Figure  4:  Lateral  change  of  a  microfolding  which  exposes  the  dynamics  of  movement.  Two  sandy  level  seen  in  midUe  part.

Şekil  5:  Gersek  mikrokivrimlanmalar  olarak  alınmayan  silindir  yapılarından  doğan  budinaj.

Figure  S:  Budinage  generated  from  silindrical  structures  which  doesn't  taken  as  true  microfoldingg.

Şekil  6:  Yatmış  menteşeyi  gösteren  mikroluvrımlanma.  Doğal  olmayan  düzeyin  üst  yüzeyi  arkadan  gelen  kazımayla  oluşmuştur.  Bu
ağınma  daha  kaba  geresten  kurulu  ince  bir  tabaka  ile  belirlenmiştir.

Figure  6:  Microfolding  points  the  overturned  charniere.  Upper  surface  of  the  unnatural  horizon  is  formed  by  drugging  which  came
back.  This  erosion  determined  by  a  thin  bed  composed  by  coarser  material.
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LEVHA  II:  FİATE  II.  «.

Şekil  I  ve  i:  Gürcü  Dere  sevi  üzerinde  ««izlenmiş  klastik  damar.  Özelliklere  I  levha  III,  gekil  5  ye  6)  sahip  yatay  tabakanın  tabanın-
dan  aşılanmıştır.  Damarın  dokanaklarmdaM  biçim  değiştirmenin  olmadığı  durgunluk  dikkat  sekicidir.

Figure  1  and  2:  Clastic  dyke  observed  on  Gürcü  Dere  slope.  ît  gerated  from  bottom  of  horizontal  bed  whieh  have  peculiarities  (Plate
III,  Figure  5  and  6).  Undisturbed  contacts  of  dyke  !s  certain.

Şekil  3  ve  6:  Beşkonak  istifini  kesen  klastik  dayklaruı  başka  örnekleri.  Şek  3'te  tabakalar  sonraki  tektonik  ile  hafifle  bozulmuştur.

Figure  3 and  6:  Other  Samples  of  clastic  dykes  which  cuts  Beskonak  series.  Beds  in  Figure  3  disturbed  slightly  with  posttectonic  everts.

Şekil  i:  Oluştukları  yatay  tabakayı  oluşturan  volkanokınntıh  geresle  dolmuş,  çatlak.

Figure  4:  Dyke  filled  by  volcanodetritic  material  whieh  formed  also  mother  bed  .

Sekil  5  ve  7:  Ağaöz  köprüsünde  gözlenmiş  klastik  damar.  Kuzey  (5)  ve  güney  (7)  köseden  görünüm.

Figure  5  and  7:  Clastic  dykes  observed  at  Ağa&ı  bridge.  View  from  north  (5)  and  south  (?)  corner.

Çizgisel  ölçek  -  linear  Scale

Şekil  1:  15  sm
Figure  1:  15  cm
Şekil  2:  5  em
Figure  2:  5  em
Şekil  3,4  ve  6  10  sm
Figurl  3,4  and  6  10  em
Sekil  5:  l  m
Figure  5:  1  m
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LEVHA  II.

PLATE  I I .
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U3VHA  III:  PI-ATE HI.

Şekil  1.  ve  2:  Camsı  pirosablit  içinde  süngertası  parsaları.  Bu  süngertaşları  sıksık  yoksansu  (2)  ya  da  boru  seklinde  (1)  yapılat
gösterirler.

Figure  1  and  2:  Pumice  particles  in  vitric  pyıosablite.  These  pumices  are  express  grassy  (21)  and  tubular  (1)  structures.

Şekil  3  ve  4:  Kristal  pirosablit.  Plajyoklaz  kristalleri  ya  soğun  kahverengi  saydam  saçakla  çevrelenmiş  olarak  ayrılmış  ya  (ta  camsı  ay-
layla  birleşerek  gruplanmışlardır.

Figure  3  and  4:  Crystal  pyrosablite  .I'lagioclase  crystals  are  separated  as  transparent  brown  fringed  or  grouped  by  vitric  halo.

Şekil  S  ve  6:  Birkaç  ender  riyolit  parsasının  eslik  ettiği  trakit  kırıntılarından  oluşmuş  litik  pirosablitler.  Hamur  demir  oksitle  yük-
lenmiştir.  Örnek  tabandan  başlayarak  sok  sayıda  klastil  laman  (6)  besleyen  yatay  volkanokumtıh  bir  düzeyden  (5)  alınmıştır.
Heriki  durumda  da  bileşim  ve  yapı  estir.  Örnekleme  Levha  II  -  Şekil  1  ve  2'de  gösterilmiş  olan  Gürcü  Dere  yüzeylemesi  üze-
rinde  yapılmıştır.

Figures  and  6:  Uthyc  pyrosablites  composed  by  trachytic  detritus  which  accompanied by  few  rare  rhyolithic  particles.  Matrix  stained
by  iron  oxides.  Sample  were  taken  from  a  horizontal  volcanodetritic  level  which  feed  from  bottom  to  many  clastic  dykes.  In  any
case  structure  and  composition  are  similar.  Sampling  were  made  at  Gürcü  Dere  valley  outcrop  which  is  given  in  Plate  II,  Fi-
gure  1  and  2.

Çizgisel  Ölçek  -  Linear  Scale
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LEVHA III.

PLATE III.
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Güzelsu  Akseki  Bölgesindeki  Antalya  Napları
Üzerine Açıklama (Orta Batı Toroslar,  Türkiye)

Precisions  upon  the  Antalya  Nappes  in  the  region  of  Güzelsu - Akseki  (Western  Taurus,  Turkey)

OLIVIER MONOD  Üniversite  Paris,  Faculte  d'Orsay,  Laboratoire  de  Geologie  Hmtorique,  France

ÖZ:  Akseki  ve  Alanya  arasındaki  dar  bir  kuşakta,  günümüzde  yemden  benimsendiği  görülen  otoktonist  yorumun
tersine,  Antalya  naplarına  benzer  üstüste  binmiş  birkaç  nap  yeralmaktadır.

ABSTRACT:  Antalya  Nappes  are  shown  to  be  present  in  a  narrow  zone  between  Akseki  and  Alanya,  in  contra-
diction  to  autochthonous  ideas  which  have  been  recently  put  forward  again.

GİRİŞ

Kuzeydeki  Akseki  bölgesinin  kalın  Mezozoyik  karbo-
natlı  serisiyle,  güneydeki  Alanya  metamorfik  masifi  ara-
sında  Blumenthal  (1951)'in  "ayırıcı  zon"  (zone  separatrice)
olarak  adlandırdığı  dar  bir  kuşak  uzanır.  Bu  araştırmacıya
ve  Nebert  (1964)'e  göre  bu  ara  kuşak  pelajik  kireçtaşları,
bazaltlar,  radyolaritler  ile  birçok  küçük  kireçtaşı  tepecikle-
rini  kapsayan  Kretase-Tersiyer  yağlı  bir  flişteri  oluşmakta-
dır.  Gerçekte,  bu  bölgenin  ayrıntılı  incelenmesi,  daha  kuzey-
deki  Tepe  Dağ  karbonatlı  serisinin  üstünde  yeralan  Tersiyer
ilişinin  üstüne  tektonik  olarak  gelen,  birçok  yabancı  birliğin
ayırdedilmesini  sağlamıştır  (Brunn  ve  diğerleri,  1971)  (Şe-
kil  İ) .  Bu  görüş,  son  olarak  Demirtaşh  ve  diğerleri  (1977)

tarafından  yeniden  sözkonusu  edilmiştir.  Bu  araştırmacılar
Blumenthal'in  yorumunu  yeniden  ele  almakta  ve  bu  bölgede
çeşitli  olistolitler  taşıyan  bir  kırıntılı  oluşuğun  bulunduğu-
nu  savunmaktadırlar.  Böylece,  bu  yazarlar  Antalya  napla-
rımn  varlığını  dahi  reddetmeye  yönelmişlerdir.  Sorunun  açık-
lığa  kavuşturulması  için  bu  yazıda,  Akseki  bölgesi  kireç-
taşlarından  başlayıp  Alanya  Masifi'nde  son  bulan  K-G  doğ-
rultulu  bir  kesit  sunulmaktadır  (Şekil  2).

AKSEKİ  -  ALAN YA KESİTİ

Akseki'nin  güneyinde,  Cemerler  ve  Tepe  Dağ'ı  oluştu-
ran  Tersiyer  ve  Mezozoyik  yaşta  karbonatlı  seriler,  Sinan-
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Şekil  I:  Akseki  ile  Alanya  masifi  arasında  yerleşmiş  tektonik  bir-
liklerin  şematik  haritası.
1  -  Zurajçık-Kretase  kirestagları  (Tepedag  Serisi),  %  -  Eosen
«isi,  3  -  Gazeten  Birliği  (AH  Antalya  Napı),  4  -  Katrandaf
Birliği  (Üst  Antalya  Napı),  5  -  Alanya  Masiii.  6  -  Miyosen
Marnları  C-Cemerier,  Jf-Hocaköy,  K-Kepez,  M-Mnrtiçi,  8-
Sinanhoca.

Figure  1:  Sketch  map  of  the  different  tectonic  units  between  Akseki
and  the  Alanya  Massive.
1  -  Jurassic  to  Cretaceous  limestones  (Tepedag  Series),  2  -
Eocene  flysch,  3  -  Güzelsu  nnit  (lower  Antalya  Nappe),  4  -
Katranda*  Unit  (Upper  Antaly  aNappe),  5  -  Alanya  Massive,
6 -  Miocene  marls.  C-Cemerler,  H-Hocaköy,  K-Hepez,  M-Murt-
ic.i,  S-Sinanhoca.

Şekil  2:  Tepe  »»8-Alanya  masifi  kesiti

Figure  2:  Section  from  the  Tepe  B a ğ  to  the  Alanya  Massive.

hoca  ile  Güzelsu  arasında  açıkça  görüldüğü  gibi,  Güzelsu
çukurluğunda  bulunan  oluşukların  altına  belirgin  olarak  da-
larlar  (Şekil  1).

Bu  karbonatlı  serinin  üst  düzeyi  birkaç  değişiklik  dışın-
da,  alttan  üste  doğru  genellikte  şu  istiflenmeyi  gösterir:

—  Karbonatlı  breşler  (Üst  Senoniyen),  200-300  m
—  Pembe,  marnlı  kireçtagları  "geçiş  tabakaları"  (Alt

Eosen),  10-50  m
—  Fabiania  cassis,  Discocyclina  ve  Numnıulitesli  (Orta

ve  Üst  Eosen)  iri  polijenik  kumtaşları  (radyolarit
ve  ofiyolit  kırıntıları  içeren),  10-100  m.

Eosen  flişinin  üstünde,  özellikle  Güzelsu'nun  3  km  ba-
tısında  iyi  gözlenen,  büyük  bir  anormal  dokanak  yer  alır.
Bu  dokanağın  üstünde  üç  büyük  birlik  şeklinde  gruplandı-
rılabilen  biribirinden  farklı  Mezozoyik  yaşta  seriler  yeral-
maktadır:

—  Güzelsu  Birliği,  en  altta  olup,  pelajik  ve  özellikle
kırıntılı  fasiyeste  kayaları  kapsamaktadır,

—  Ofiyolit  Birliği,  öteki  iki  birlik  arasında  yeralan
serpantin  ve  peridotitlerden  oluşmuştur,

—  Katran  Dağ  Birliği,  en  üstte  olup,  neritik  karbonat-
lardan  oluşmuştur.

Güzelsu  Birliği
Doğrudan  doğruya  Tepe  Dağ  Eosen  kumtaşlarınm  üs-

tünde  bulunan  Güzelsu  Birliği,  sık  pelajik  ara  katkılı  (kır-
mızı  radyolaritler  ve  bej  marnlı  kireçtaşları)  ve  birkaç  yas-
tık  lav  akmtısıyla  ardalanmış,  marn  kumtaşı  ardalanmasın-
dan  oluşan  kaim  bir  istifle  bağlar  (Güzelsu  Formasyonu).
Oysa  Demirtaşlı  ve  diğerleri  (1977)'ne  göre  bu  formasyonun
kumtaşları,  her  türlü  olistolit  ve  taşınmış  Eosen  (Lütesyen
öncesi)  fosillerini  içeren  yalnızca  karadan  türeme  bir  ha-
murdan  başka  birşey  değildir.  Gerçekte  bu  kumtaşlarına
kapsadıkları  ince  fasiyesli  marn  ve  marnlı  kireçtaşları  ara-
tabakaları  içindeki  bol  faunaya  (Halobia,  konodontlar,  am-
monitler)  dayanılarak  Triyas  yaşı  verilmiştir.  Bu  fosiller
yalnızca  Noriyen  yaştadırlar  ve  saf  pelajik  (radyolaryalı,
sünger  spiküllü,  lamellibranş  kavkılı  mikritler)  aratabakalar
içinde  bulunduklarından  taşınmış  olamazlar.  Kumtaşı  taba-
kaları  bazen  Üst  Noriyen'in  iyi  bir  belirticisi  olan  Hetera.
stridium  conglobatum  conglobatunı  Reuss  ve  seyrek  olarak
da  învolutina  içermektedirler  (Kepez'in  5  km  güneyinde).
Üstelik  bu  kumtaşı  düzeyleri  komşu  resifli  kuşaklardan  ge-
len  ve  yine  Üst  Triyas  yaşlı  fosilce  zengin  (mercan,  brakiyo-
pod,  alg,  sünger,  lamellibranş)  iri  resifli  kireçtaşı  blokları
içerir.  Oysa  Eosen'in  iri  kumtaşları  bol  fosil  ve  ofiyolitik
(serpantin,  gabro)  kırıntıları  içerdiklerinden,  bu  kırıntıları
içermeyen  ince,  tekdüze  fasiyesli  Üst  Triyas  kumtaşların-
dan  kolayca  ayırdedilirler.

Bu  durumda  Güzelsu  Formasyonu'nun  yaşı  Üst  Triyas
ve  büyük  olasılıkla  Noriyen'dir  denebilir.  Bindirmeler  yoluy-
la  yinelendiğinden  bu  formasyonun  kalınlığını  kesin  olarak
saptamak  güçtür;  fakat  olasılıkla  400  m  dolayında  olduğu
sanılmaktadır.

Bu  formasyonun  içindeki  pelajik  arakatkılarm  çoğun-
luğu  korunmuş  olup  belki  göreli  derin  ortamı  gösterebilir.

Antalya  Napları  içindeki  birkaçyüz  metre  kalınlığındaki
İsparta  Çay  Formasyonu  (Gutnic  ve  diğerleri,  1970)  aynı
şekilde  bir  radyolarit,  Triyas  faunalı  marnlı  kireçtaşları  ve
bazen  iri  kumtaşı  katmanları  sıralanması  göstermektedir.
Konodont  ve  Halobia'ların  (Allasinaz  ve  diğerleri,  1974;  Grü-
ber  ve  diğerleri,  baskıda)  mükemmel  şekildeki  sıralanma-
sıyla  tanımlanmış  stratigrafik  kesit  Kretase'de  (Demirtaglı
ve  diğerleri,  1977)  taşınmış  fosillerin  söz  konusu  olmadığı-
nı  fakat  tersine  Noriyeri  yaşta  ve  tektonik  olarak  yerleşmiş
bir  formasyondan  söz  edilebileceğini  göstermiştir.

Güzelsu  Birliği'nin  Mezozoyik  örtüsü  az  kaim  (J.00  m)
ve  çoğunlukla  pelajik  tiptedir  (Dogger-Malm  kırmızı,  yeşil
radyolaritleri,  Alt  Kretase  Orbitolin'li  silisleşmiş  kireçtaş-
ları,  Üst  Kretase  Globotruncona'h  marnlı  kireçtaşları).  Bu
örtü  formasyonlardaki  yaş  belirlemelerinin  dağınık  olması,
Güzelsu  Birliği'nin  Kretase  ve  Eosen'de  tektonik  kırılmalara
uğramasından  ileri  gelmektedir.

Ofiyolit  Birliği
Katran  Dağ  Birliği'ne  tektonik  taban  görevini  yapan

Üst  Senoniyen  yaşlı  yeşil  kumtaşlarıyla  serpantin  ve  pe-
ridotitleri  kapsayan  az  kalın  bir  Ofiyolit  Birliği  Güzelsu
Birliği'nin  üstüne  gelmektedir.

Katran  Dağ  Birliği
Bu  birlik  Antalya  Naplarmdaki  Tahtalı  Dağ  (Brunn  ve

diğerleri,  1971)  fasiyesine  çok  benzerlik  gösteren  oldukça
büyük  bir  karbonatlı  kondudur  (Şekil  1).  Bu  birliğin  stra-
tigrafi  özellikleri  Şekil  3  üzerinde  kabaca  özetlenmiştir.
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Alanya  Metamorfik  Masifi

Yukarıda  gördüğümüz  birliklerin  üzerine  gelerek  ve  öz-
gül  (1971,  sözlü  görügme)  tarafından  Gazipaşa  kuzeyinde
çok  güzel  bir  yarı  tektonik  pencereyle  saptanmış  olduğu
gibi  büyük  bir  nap  oluşturur.

SONUÇİAR

Sonuç  olarak,  Blumenthal'in  eski  "ayırıcı  zon"  oluguk-
larmın  ayrıntılı  yeniden  incelenmesi  sonunda  bu  kuşakta
üstüste  birçok  napın  varlığı  ortaya  konmuş  ve  bu  kuşak
içinde  yeralan  birimlerin  Eosen  içine  gelmiş  olistolitler  ol-
madığını  göstermiştir.  Ofiyolitlerle  birlikte  aradurumlu  Üst
Senoniyen  kumtaşlarının  varlığıyla  saptandığı  gibi,  bu  bir-
liklerin  üstüste  tektonik  durumu  birkaç  dönemde  oluşagel-
miştir.

Güzelsu  bölgesi  ile  Antalya  Napları  istiflerinin  ortaya
konmuş  benzerlikleri  aşağıdaki  egdeğerlikleri  sağlamıştır:

—  Güzelsu  Formasyonu  -  Alakırçay  Formasyonu  (kıs-
men)  _  Ispartaçay  Formasyonu  (bir  bölümü  ile)

—  Katrandağ  Birliği  -  Tahtalıdağ  Birliği.
Bu  benzerlikler  daha  önce  Brunn  ve  diğerleri  (1971)  ta-

rafından  önerilmiş  ve  Toros  kuşağının  topluca  tanımı  için
Özgül  ve  Arpat  (1973)  tarafından  kullanılmıştır.  Farklı  bir-
liklerin  birbirine  göre  durumu  henüz  aydınlığa  kavuşmamış
olmasına  karşın  (Marcoux  ve  diğerleri,  1977),  önce  bağım-
sız  ve  dış  bir  havzadan  "Bassın  Pamphylien"  (Dumont  ve
diğerleri,  1972)  geldiği  göz  önünde  tutulmuş  olan  Antalya
naplarını  bugün  öteki  Toros  napları  gibi  iç  kökenli  olarak
yorumlamak  daha  uygun  gelmektedir  (Ricou  ve  diğerleri,
1974;  Monod,  1975;  Brunn  ve  diğerleri,  1975).
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Cumaovası (İzmir) Asit Volkanitlerinde
Saptanan  iki  Ekstrüzyon Aşaması Arasındaki
Göreli Yaş  ilişkisi1

Relative  age  of the  two  extrusion  phases  of acidic  volcanic  rocks  of  Cumaovast  (Izmir)

ÎSMET  ÖZGENÇ  Yerbilimleri  Bölümü,  Mühendislik  Bilimleri  Fakültesi,  Ege  Üniversitesi,  İzmir

ÖZ:  Cumaovasi  bölgesindeki  volkanik  domları  oluşturan  riyolit  ve  perlit  türündeki  çeşitli  camsı  kayaç  serileri  üze-
rinde  yapılan  kimyasal  analizler,  bölgenin  geçirdiği  ekstrüzyon  evriminin,  biri  yaşlı  diğeri  genç  iki  aşamada  oluştu-
ğunu  ortaya  koymuştur.

Kayag  olu§turan  oksitlerin  dağılımı  iki  farklı  grup  kayacın  varlığını  belirlemiştir.  Özellikle  pprn  olarak  Rb  içe-
riği  belirgin  farklılık  göstermektedir.  I.  grup  195-230  ppm,  II.  grup  300-350  ppm  Rb  içerir.  Düşük  değerde  Rb  içeren
kayaçlar  Murtat,  Mezarkaya,  Yongalı,  Karakaya  ve  Gülyaka  yörelerinde  yaygındır.  Yüksek  değerde  Rb  içeren  kayaç-
lar  ise  Çamköy,  Dikmendağ,  Karadağ  ve  Pilâvtepe  yörelerinde  yaygındır.  I.  grup  kayaçlar  A12OS,  TiO2,  Fe2O3>  MgO,
CaO  ve  K,2O  değerleri  yönünden  II.  grup  kayaçlardan  büyüktür.  II.  grup  ise  MnO,  NaoO  ve  Rb  değerleri  yönünden
I.  grup  kayaçlardan  büyüktür.

Bu  değerler,  Cumaovası  asit  volkanitlerinin  granitik  bir  magmadan  türediğini  ve  kimyasal  bileşimdeki  farklılıkla-
rın  magmatik  farklılaşma  olduğunu  ortaya  koyabilecek  niteliktedir.

ABSTRACT:  Evidence  that  the  extrusion  history  involves  a  younger  and  an  older  phase  lies  in  the  difference  in
bulk  chemical  composition  of  certain  series  of  glassy  rocks,  such  as  perlite,  rhyolite  from  the  Cumaovasi  domes.

Frequency  distributions  constitute  evidence  for  two  groups  of  rocks  on  the  Cumaovasi  domes.  The  most  obvious
difference  is  in  the  Rubidium  content,  one  group  containing  195--230  ppm  Rb  the  other  300-350  ppm.  All  of  the  samples
that  possessed  low  Rb  content  were  obtained  from  the  Murtat,  Mezarkaya,  Karakaya,  Yongah  and  Gülyaka,  and  all
the  high  Rb  samples  from  the  Çamköy,  Dikmendağ,  Karadağ-  and  Pilâvtepe.

The  cluster  analysis  demonstrate  the  presence  of  two  entirely  different  groups  of  samples.  For  group  I  the  means
for  A12O3,  TiO,,,,  MgO,  CaO  and  K2O  are  higher  than  in  group  II,  the  means  for  MnO,  Na_O  and  Rb  are  higher
than  in  group  I.

This  difference  strongly  suggests  that,  if  the  Cumaovasi  domes  are  the  products  of  granitic  magma  chamber,  the
differences  in  composition  of  the  rocks  are  the  resault  of  magmatic  differentiation.

(1)  Bu  araştırma  T.J.K.  31.  Bilimsel  ve  Teknik  Kurultayında  sözlü  bildiri  olarak  sunulmuştur.
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GİRİŞ

Günümüzde  volkanolojik  petrolojinin  önemini  koruyan
sortmlarmdan  biri,  asit  magmaların  bazik  bir  magmanın
farkhlaşmasıyla  mı,  bazik  magmanın  kabuksal  materyel  ile
kirlenmesiyle  mi,  yoksa  kabuksal  materyelin  anateksisi  ile
mi  oluştuğudur.  Birçok  araştırıcı  değişik  petrografik  bölge-
lerdeki  asit  kayaçlar  üzerinde  yaptıkları  çalışmalarda,  or-
tamdaki  asit,  intermediyer  ve  bazik  kayaç  dizilimini  ve
birbirleriyle  olan  petrolojik  ilişkilerini  göz  önüne  alarak  bun-
ların  ya  bazik  magmanın  son  ürünü  (petrojenik  artık  sis-
tem)  veya  bazik  magmanın  kabuksal  materyel  ile  kirlen-
mesi  sonucu  oluşabileceğini  ileri  sürdüler.  Bazı  araştırıcı-
lar  da  yaptıkları  deneysel  çalışmalarda  ileri  derecede  me-
tamorfizmaya  uğramış  granitik  bileşimli  kayaçlarm  2000
bar  basınç  ve  680-690  C°  ısıda  ve  sığ  derinliklerde  (7-8
km)  gelişebilecek  bir  anateksi  ile  asit  bileşimli  magmaları
oluşutrabileceğini  saptamışlardır  (Tuttle-Bowen,  1968;
Winkler,  1967;  Platen,  1965).

Bu  sorun  İzmir  bölgesi  içinde  beş  yörede  yoğunlaşan
yaygın  asit  volkanitler  için  de  geçerlidir.  Bu  bölgelerden
biri  olan  Cumaovası  yöresini  kapsayan  asit  volkanitlere  ait
kimyasal  analiz  sonuçları  ve  "Alkali  İndeks  _  Katılaşma
İndeksi"  değişim  diyagramı  genel  veriler  ışığında  incelen-
miştir.

Kayaçlarm  kimyasal  analizleri  ve  ppm  olarak  Rb  içe-
riği  Perkin-Elmer  303  atomik  absorbsiyon  spektrometre  ve
Jeol  röntgen  fluoresans  cihazı  ile  gerçekleştirilmiştir.  Kayaç-
larm  su  içeriği  ise  Dupont  termogravimetri  cihazı  ile  ölçül-
müştür.

GENEL  .TEOLOJİ
İzmir  bölgesi  volkanik  karmaşığının  en  güneyinde  yer

alan  Cumaovası  yöresi,  tümüyle  alkali  riyolit-riyolit  kim-
yasmdaki  perlit  ve  riyolit  türündeki  kayaçları  içerir.  Vol-
kanitlerin  temelini  paleozoyik  yaşlı  şistler  oluşturur.  Kre-
tase  yaşlı  masif  kireçtaşları  paleozoyik  şistler  üzerine  bir
uyumsuzluk  ile  oturur.  Son  olarak  üst  miyosen  yaşlı  kara-
sal  göl  tortulları  kretase  üzerinde  yine  bir  uyumsuzluk  ile
yer  almıştır.

Volkanizma  paleozoyik  temelin  Kuzeydoğu-Güneybatı
doğrultulu  genel  tektonik  çizgilerine  bağımlı  olarak  gelişir.
Stratigrafik  ve  paleontolojik  bulgulara  göre  volkanizmanm
yaşı  dasiyen  olarak  verilmektedir  (Akartuna,  1962).  Rb/Sr
yöntemine  göre  volkanizmanm  yaşı  12.5  my'dır  (Borsi  ve
diğerleri,  1972).  Bu  değerler  paleontolojik  yaş  ile  radyomet-
rik  yaş'ın  uyum  içinde  olduğunu  belirlemektedir.

Bölge,  oluşum  şekilleri  ve  koşulları  Daly  (1914),  Gorsh-
kov  (1965),  MacDonald  (1969)  tarafından  tanımlanan  iç  ve
dış  büyümeli  (ekzojen-endojen)  volkanik  dom  tipine  örnek
olabilecek  iki  büyük,  üç  küçük  volkanik  dom'un  oluşturdu-
ğu  bir  saha  olarak  tanımlanmıştır.  Her  tür  kayaçta  gözle-
nen  akma  dokusu  lâvın  akıcı  özelliğini  belirler.  Riyolitlerin
yerleşmesine  olanak  sağlayan  lâv  akıntıları  ile  perlitlerin
yerleşmesine  olanak  sağlayan  tipik  "tıkaç  domları"  (plug
domes)  ve  "volkanik  boyunlar"  (volcanic  necks)  karışık  bü-
yümeli  dom  tipinin  kanıtlarıdır  (Şekil  1).  Piroklastik  tortul
kayaçlar  ile  karasal  göl  tortullarının  ardalanması  eşzamanlı
bir  oluşumu  belirler.  Volkanizma  eksplozif  aşamadan  sonra
iki  ekstrüzif  aşamada  gelişir.  Her  iki  ekstrüzif  aşamada,
ekonomik  önemdeki  yaygın  perlitler  ile  riyolitler  sahanın
tümünü  kaplar.

KAYAÇLARIN  PETROGRAFİK  ÖZELLİKLERİ

Kayaçlarm  tümü  vitrofirik  yapıdadırlar.  %5-20  feno-
kristal  ile  %  80-95  camsı  hamurdan  oluşurlar.  Perlitik  doku,
akma  dokusu  ve  sferülitik  doku  başlıca  doku  tipleri  olarak
saptanmıştır.  Kayaçlarda  saptanan  başlıca  mineraller  ku-
vars,  ortoklaz  (sanidin,  2V=10-22°),  plajioklaz  (albit-oligo-
klaz,  An  %  12-25)  ve  biyotitdir.

İKİ  EKSTRÜZYON  AŞAMASI  ARASINDAKİ
GÖRELİ  YAŞ  İLİŞKİSİ

Cumaovası  yöresinden  alman  çeşitli  camsı  kayaç  seri-
leri  üzerinde  yapılan  kimyasal  analiz  sonuçları  yörede  biri
yaşlı,  diğeri  genç  iki  ekstrüzyon  aşamasının  varlığını  ortaya
koymuştur  (Çizelge  1).  Kayaç  yapıcı  oksitler  ve  özellikle
ppm  olarak  Rb  değerleri  arasında  belirgin  farklılık  vardır.
I.  grup  195-230  ppm  Rb,  n.  grup  300-350  ppm  Rb  içerir.
I.  grup  Murtat,  Mezarkaya,  Karakaya,  Yongalı  ve  Gülyaka
yörelerine  ait  kayaçları  içerir  ve  A12O8,  TiO2,  Fe2O3,  MgO,
CaO  ve  K,2O  değerleri  yönünden  II.  gruptan  büyüktür,  n.
grup  Çamköy,  Şaşal,  Dikmendağ,  Karadağ,  Belencik  ve  Pi-
lâvtepe  yörelerine  ait  kayaçları  içerir  ve  Na2O,  MnO  ve  Rb
değerleri  yönünden  I.  gruptan  büyüktür.  İki  grup  arasın-
daki  bu  fark,  eğer  Cumaovası  asit  volkanitleri  tek  bir  mag-
manın  ekstrüzif  ürünleri  iseler,  kimyasal  bileşimdeki  fark-
lılıkların  magmatik  farklılaşma  sonucu  olması  gerektiğini
kanıtlamaktadır.

Kapalı  bir  sistem  içinde  kristalizasyonun  ilk  aşamala-
rında  Fe-Mg  ve  Ca  genel  olarak  magmadan  uzaklaşırken,
Mn,  Na  ve  Rb  geriye  kalan  magma  içinde  göreli  olarak  zen-
ginleşir.  Ekstrüzyon  aşamalarını  ortaya  koyabilmek  amacıy-
la  Cumaovası  yöresine  ait  kimyasal  analiz  sonuçlarından
yararlanarak,  doğrudan  oksitlerden  itibaren  alkali  indeks  ve
katılaşma  indeksi  aşağıdaki  formüller  yardımıyla  hesaplan-
mıştır;

MgO+FeO+Fe 2 O s +K 2 0+Na 2 0
Cumaovası  yöresine  ait  "Alkali  İndeks  .  Katılaşma  İn-

deksi"  değişim  diyagramı  şekil  2'de  verilmiştir.  Görüldüğü
üzere  I.  grup  kayaçlar  bu  her  iki  parametre  yönünden  II.
grup  kayaçlardan  büyüktür.  Buna  göre  I.  grup  kayaçlar  ilk
ekstrüzyon  aşamasında  yerleşmişlerdir.

Diğer  taraftan  alkali  indeks  parametresi  magmatik  fark-
lılaşma  anında,  plajioklazlarm  kristalleşmesi  sonucu  artık
eriyiklerde  yüksek  bir  değer  kazanır.  Yani  sistem  petroje-
nik  artık  bir  sistem  ise  (petrogeny's  residue  system,  Barth,
1962)  en  son  yerleşen  kayaçlarm  alkali  indeks  parametre-
lerinin  büyük  olması  gerekir.  Oysa  diyagrama  bakıldığında
bir  terslik  göze  çarpmaktadır.  Diğer  bir  deyimle  ilk  ekstrüz-
yon  aşamasında  yerleşen  kayaçlarm  alkali  indeks  paramet-
relerinin  düşük  değerlerde  olması  gerekirken  yüksek  değer-
ler  gösterdiği,  ikinci  ekstrüzyon  aşamasında  yerleşen  ka-
yaçlarm  alkali  indeks  parametrelerinin  ise  yüksek  değerler-
de  olması  gerekirken  düşük  değerler  gösterdiği  görülmekte-
dir.  Bununla  beraber  petrojenik  artık  sistemlerde  bu  ters-
liğin  nedeni  sanidin  kristalinin  ilk  önce  kristalleşmesi  ve  do-
layısıyla  ilk  aşamada  gelen  lâvların  alkaliler  yönünden  zen-
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Sekil  2:  Cumaovası  asit  volkanitlerine  ait  "Alkali  Indeks-Ratilagma
İndeksi"  değişim  diyagramı

Figure  2:  Variation  diagram  of  the  "Alkali  Index  versus  the  Solid-
ification  Index"  of  the  Cumaovası  acid  vulcanites

ginleşmesi  olabilir.  Eğer  sistem  petrojenik  artık  sistem  de-
ğilse,  diyagramda  görülen  bu  tersliğin  nedeni,  Na'ca  zengin
granitik  bileşimli  kabuksal  materyelin  ilerlemiş  bir  anatek-
sisi  ile  açıklanabilir.  Gerçekten  de  Cumaovası  yöresindeki
asit  volkanik  kayaçlar  içinde  saptanan  yüksek  Si  miktar-
ları  (%  72-76)  ve  yüksek  su  miktarları  (%2-5)  anateksis
ile  açıklanabilecektir.

SONUÇ
Cumaovası  yöresine  ait  kimyasal  analiz  sonuçlan,  yö-

redeki  asit  volkanitlerin  tek  bir  granitik  magmanın  ekstrü-
zif  ürünleri  olabileceğini  ortaya  koyabilecek  niteliktedir.  An-
cak  bu  granitik  magmanın  kaynağı  halen  tartışma  konu-
sudur.

KATKI BELİRTME
Yazar  bu  araştırmayı  parasal  yönden  destekleyen  Tür-

kiye  Bilimsel  ve  Teknik  Araştırma  Kurumuna,  çalışmayı
bilimsel  yönden  destekleyen  Prof.  Dr.  Erol  îzdar'a,  kimya-
sal  analizlerin  gerçekleştirilmesinde  büyük  katkısı  olan
Gent  (Belçika)  Devlet  Üniversitesi  Jeoloji  Enstitüsü  yöne-
ticilerine  teşekkürü  borç  bilir.

(Yayıma  verildip  tarih:  Aralık  197?)

DEĞİNİLEN  BELGELER

Akartuna,  M.,  1962,  Îzmir-Torbalı-Seferihisar-Urla  Bölgesinin  Jeolo-
jik  Etüdü:  t.Ü.F.F.  monografisi.,  8.  18.

Barth,  T.F.W.,  1962,  Theoretical  Petrology:  Second  Edition,  John
Wiley  and  Sona,  New  York,  p.  416.

Borsi,  S.,  Ferrera,  6.,  Innocent!,  F..,  Mazzuoli,  R.,  1972,  Geochrono-
logy  and  Petrology  of  Recent  Volcanics  of  Aegean  Sea:  Bull.
Vole,  The  International  Association  of  Volcanolgy  and  Chemistry
of  The  Earth's  Interior.  Tome  XXXVI.

Daly,  R.  A.,  1914,  Igneous  Rocks  and  Their  Origin:  First  Edition,
Mac  Graw  Hill  Book  Comp,  New  York.

Gorshkov,  G.  S.r  1965,  On  The Relations  of Volcanism and The Upper
Mantle:  Bull.  Vole.  Vol.  28,  pp.  159-167.

Mac  Donald,  G.,  1972,  Volcanoes:  Perentiee  Hall,  New  York,  510  p.

Platen,  H.,  1965,  Kristallisation  Granitischer  Schmeltzen:  Beitr.  Min.
U.  Petr.  Vol  11,  pp  334-381.

Tuttle,  O.,  Bowen,  N.  !•.,  1958,  Origin  of  Granite  in  the  Lights  of
Experimental  Studies  in  the  system  NaA  SisOs,  SiOa,  KalStsOs,  KsO:,
Geol.  Soc.  Amer.  Memoir  74,  153 pp.

Winkler.  H.  G.,  1967,  Die Genese der Metamorphen  Gesteine:  Springer
Verlag,  Second  Edition,  Berlin,  Heidelberg,  New  York,  237  p.

Yazının  Geliş  Tarihi:
22.3.1977

Düzeltilmiş  Yazının  Geliş  Tarihi:
6.1.1978

Yayıma  Verildiği  Tarih:
12.1.1978



Türkiye Jeoloji  Kurumu Bülteni,  c.  21,  35-42,  Şubat  1978
BuUetm of the Geological Society of Turkey, v. 81, 85-42, February 1978

Ermenek  (Konya)  Bölgesinden Toplanmış
Ekinit  Türlerinin  Tanımlamaları  ve  Stratigrafik  Yayılımları

Description  and  stratigraphic  range  of  echinid  species  collected  from  the  Ermenek  area  (Konya)

YÜKSEL  SEZGÎNMAN Maden  Tetkik  ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ:  Bu  çalışma  "Ermenek  ilçesi  (Konya)  Miyosen  biyostratigrafisi  projesi"  adı  altında  toplanmış  ekinitlerin  siste-
matik  incelenmesini  kapsar.  Sonuç  olarak  Echinolampas,  Olypeaster,  Schizaster  türlerinin  zonlaşmaları  ayırtlanmıştır,

ABSTRACT:  This  paper  concerne  the  systematic  study  of  the  Bchinoides  collected  within  the  project  of  the  Miocene
biostratigraphy  of  the  Ermenek  (Konya).  Aa  a  result  it  is  distinguished  the  zonations  of  Echinolampas,  Clypeaster,
Schizaster  species.

GİKÎŞ

Çalışmamız  Miyosen  biyostratigrafisi  projesi  içersinde
yer  almakta  ve  bölge  ekinitlerinin  sistematik  incelemelerini
kapsamaktadır.  Arazi  çalışmaları  Jeolog  Ayhan  Yurtsever'le
birlikte  yapılmıştır.  Toplam  9  adet  stratigrafik  kesit  ölçül-
müş,  ekinit  yönünden  yazan  ilgilendiren  7  adedi  ortak  yön-
leri  ile  metinde  genelleştirilmiş  kesit  olarak  sunulmuştur.
Kesit  yerleri  Konya'nın  Ermenek  ilçesi  dolaylarındadır  (Şe-
kii  1).

ÖNCEKİ  ÇALIŞMALAR

Bölgedeki  çalışmaların  en  eskisi  Dinçel  (1955)'e  ait
olup,  yazar  kesin  bir  stratigrafik  ayırım  yapılamıyacagını
belirtmiştir.  1956'da  Blumenthal,  yine  aynı  bölgede  jeolojik
çalışmalar  yapmıştır.  Akarsu  (1960)  da  bölgede  Alt  Miyo-
seni  saptayarak,  Üst  Miyosenin  de  bunun  üzerine  uyumsuz
olarak  geldiğinden  söz  etmiştir.  Niehoff  (1960)  da  Miyosen
çökellerinin  Mesozoyik  üzerine  uyumsuz  olarak  geldiğini
saptamış  ve  litolojik  farkları  vermiştir.  Bölgeyle  ilgili  pale-
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Sekil  I:  Ter  buldnrn  haritası.

Figure  1:  location  map.

ontolojik  inceleme  olarak,  komşu  bölgenin  ekinit  faunası
etüdünü  Roman  (I960)  yapmıştır.  Daha  çok  jeolojik  amaç-
larla  yapılan  bu  çalışmalardan  sonra,  bölge  stratigrafisinin
aydınlatılması  amacıyla  yapılan  ilk  inceleme  Armağan  Kay-
nar  .  Bülent  Can  (1972)'a  ait  olup,  sonuçta  bölgede  Orta
Miyosen  saptanabilmiştir.  Gökten  (1976)  de  Miyosen  Stra-

tigrafisi  adlı  makalesinde  bölgede  Burdigaliyen  için  3,  Hel-
vesiyen  için  2  planktonik  foraminifer  biyozonunun  varlığını
saptamıştır.
STRATİGRAFİ

Bölgede  Miyosen  yağlı  birimler,  temeli  oluşturan  kayaç-
lar  üzerine  transgresif  olarak  gelmektedirler.  Tabanda  ge-
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nellikle  15  m  kalınlığında  çakütaşı  (konglomera)  görülmek-
tedir  (Şekil  2).  Eu  çakıltaşı  üzerinde  50  m  kalınlığında
kumlu  kireçta§ı,  detritik  kireçtaşı  sıralanımı  görülür.  Yer
yer  resifal  oluşuklar  içeren  bu  birim  üzerine,  50  m  kalınlı-
ğında  killi  kireçtaşı,  marn,  detritik  kireçtaşı  ardalanması
gelmektedir.  Tüm  olarak  115  m  kalınlıktaki  bu  seviyelere
alt  birim  adı  verilmiştir.  Alt  birim  üzerine  yaklaşık  210  m
kalınlığında  killi  kireçtaşı,  marn,  detritik  kireçtaşı  ardalan-
malı  dik  şevler  oluşturan  üst  birim  gelmektedir.  150  m
kalınlığında  masif,  karstik  topoğrafyalı,  mikrokalsit  kris-
talli  kireçtaşları  bu  serilerin  üstünde  görülmektedir.  İncele-
me  alanının  değişik  yerlerinde  bu  birimler  birbirlerine  yanal
ve  düşey  geçişler  göstermektedirler.

PALEONTOLOJİ

geriye  doğru  kıvrılmıgtır.  Alt  yüzde  geniş,  bombesiz  ve  ince
tüberküllerle  süslü  bir  plastron  vardır.  Peristom  böbrek  gek-
linde  ve  kenardan  biraz  uzaklaşmıştır.  Ambulakral  çiftler
dar  bir  iz  içersindedirler.  örneğimizde  fasiyoller  görüleme-
mektedir.

Benzeyiş  ve  Farklar

Aşağı  doğru  uzayan  gekli,  tiriviyum  ve  biviyumlarm
biçim  ve  boyutları  ile  tür  tanımına  tamamen  uymaktadır.
Boyutları  (mm  olarak  verildi)  tiriviyum  22,  biviyum  12'dir.
Schizaster  scillae  Desmoulins  (Spatangus)'a  benzemekle  be-
raber,  tiriviyum,  biviyumlarının  şekli  ve  daha  sivri  olan
posteriyor  kısmı  ile  ondan  ayrılmaktadır.
Stratigrafik  Düzey

Miyosen  (Üst  Burdigaliyen  .  Alt  Helvesiyen).

Takım  SPATANGOIDA  Claus,  1876
Alt  Takım  HEMIASTERINA  Fisher,  1889
Familya  SCHIZASTERIDAE  Lambert,  1905
Cins  SCHİZASTER  Agassiz,  1896

Schizaster  eurynotus  Agassiz,  1840
(Levha  I,  Şekil  3,  4)

1840  Schizaster  eurynotus  Agassiz,  1840,  Levha  I,  Şekil  3, 4
1907  Schizaster  eurynotus  Agassiz,  Lambert,  Levha  5,  Şe-

kil  6
1913  Schizaster  eurynotus  Agassiz,  Cottreau,  Levha  14,  la,

5a
1915  Schizaster  eurynotus  Agassiz,  Vadasz,  Şekil  107
Tanımlama

Tanımı  yapılan  örneğin  boyutları  (mm  olarak  verildi)
boy  58
genişlik  50
yükseklik  27'dir.  Aşağı  doğru  uzanan  bir  görünümü

vardır.  Arka  bölge  üzerinde  çıkmtı  şeklinde  kıvrılmış  posteri-
yor  karen  vardır.  Karen  dik  olarak  görülmektedir.  Apeks

bulunduğu  Yer

Ermenek  kuzeydoğusunda  Çıkrıkçı  Beleni,  Gümüldürüm
dere  sağ  yamacı  ve  Yumru  tepe  dolayları.

Takım  CASSIDULOIDA  Claus,  1880
Familya  ECHINOLAMPADIDAE  Gray,  1851
Cins  ECHINOLAMPAS  Gray,  1825

Echinolampas  doma  Pomel,  1887
(Levha  H,  Şekil  1-3)

1887  Echinolampas  doma  Pomel,  Levha  II,  Şekil  1-3
1913  Echinolampas  doma  Pomel,  Cottreau,  Levha  8,  Şekil  2

Tanımlama

Tanımı  yapılan  örneğin  boyutları  (mm  olarak  verildi)
boy  120
genişlik  124

yükseklik  62'dir.  Tabanı  çembere,  üst  kısmı  da  koni-
ye  yakın  şekilde  olup,  kenarları  incedir.  Alt  yüzeyde  peristo-
ma  doğru  gittikçe  artan  eyimde  bir  çukurluk  vardır.  Apeks
merkeze  yakındır.  Anteriyor  petal  üçlüsü  düzdür,  yalnızca
tepeye  doğru  hafif  bir  genişleme  eyilimi  gösterir.  Ambulakral
petaller  uçları  açık  olarak  kenarlara  kadar  ark  biçiminde
ve  düzenli  genişleyerek  uzanırlar.  Peristom  ortada  ve  beş-
genimsidir.  Periprokt  görülememiştir.

Benzeyiş  ve  Farklar

Bu  türe  en yakın  tip  Conolarapas  plagiosomus'tur.  Cono-
lampas  plagiosomus'un  ambulakral  petalleri  daha  dar  ve  da-
ha  az  gelişmiştir.

Stratigrafik  Düzey

Miyosen  (Üst  Burdigaliyen  -  Alt  Helvesiyen).

Bulunduğu  Yer

Ermenek  kuzeydoğusunda  Çıkrıkçı  Beleni  ve  Gümüldü-
rüm  dere  sağ  yamacı  dolayları.

Takım  CLYPEASTEROIDA  Agassiz,  1872
Alt  Takım  CLYPEASTERINA  Agassiz,  1872
Familya  CLYPEASTERIDAE  Agassiz,  1835
Cins  CLYPEASTER  Lamarck,  1801

Clypeaster  crassus  Agassiz,  1840
(Levha  I,  Şekil  1,  2)
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1840  Clypeaster  crassus  Agassiz,  1840,  Levha  I,  Şekil  1,2
1906  Clypeaster  crassus  Agassiz,  Lambert,  Levha  7,  Şe-

kil  1,  2
1912  Clypeaster  crassus  Agassiz,  Lambert,  Levha  7,  Şekil  6
1915  Clypeaster  crassus  Agassiz,  Vadasz,  Şekil  24,  25
1960  Clypeaster  crassus  Agassiz,  J.  Roman,  Levha  2.

Tanımlama
Tanımı  yapılan  örneğin  boyutları  (mm  olarak  verildi)
boy  95
genişlik  85
yükseklik  37'dir.  Çevre  az  girintili  ve  beş  köşelidir.  Üst

kısım  kavis  yapmakta,  anteriyor  ve  posteriyorda  eşit  ölçüde
meyil  görülmektedir.  Anüs  deliği  yuvarlaktır.  Ağız  deliği
görülememektedir.  Petaller  oldukça  çıkıntılı,  uçlarının  açık-
lığı  çok  az  ve  boyları  kısadır.

Benzeyiş  ve  Farklar
Şekil  olarak  bu  cins  Clypeaster  scillae'ye  benzemekte-

dir.  Fakat  çevre  daha  az  girintili,  petaller  daha  kısa  ve
uçların  açıklığı  daha  dardır.

Str&ügrafik  Düzey
Miyosen  (Üst  Burdigaliyen  .  Alt  Helvesiyen).

Bulunduğu  Yer
Ermenek  kuzeydoğusu  Çıkrıkçı  Beleni.
Takım  CLYPBASTEROIDA  Agassiz,  1872
Alt  Takım  CLYPEASTERINA  Agassiz,  1872
Familya  CLYPEASTERIDAE  Agassiz,  1835
Cins  CLYPEASTER  Lamarck,  1801

Clypeaster  scillae  Desmoulins,  1837
(Levha  IH,  Şekil  1-3)

1837  Clypeaster  scilîae  Desmoulins,  Levha  III,  Şekil  1-3
1906  Clypeaster  scillae  Desmoulins,  Lambert,  Levha  6,  Şe-

kil  1-2
1915  Clypeaster  scillae  Desmoulins,  Vadasz,  Şekil  23
1958  Clypeaster  scillae  Desmoulins,  Levha  3,  Şekil  3
1960  Clypeaster  scillae  Desmoulins,  J.  Roman,  Levha  I,

Şekil  1
1969  Clypeaster  scillae  Desmoulins,  Petrovic,  Levha  5,  Şe-

kil  1-la.

Tanımlama
Tanımı  yapılan  örneğin  boyutları  (mm  olarak  verildi)
boy  71
genişlik  60
yükseklik  26'dır.  Kenarları  hafif  girintili,  kaim  ve  beş

köselidir.  Petallerde  belirgin  bir  kabarıklık  vardır  ve  eşit
uzunlukta  değildirler,  örneğimizin  oral  bölgesi  içbükey  gö-
rünüşte  olup,  anteriyor  bölgesinin  kenara  inişi  meyilli,  poste-
riyor  bölgesinin  ise  daha  diktir.  Petallerin  uçları  açık,  ağız
deliği  çok  derin  ve  geniş  bir  huni  şeklindedir.

Straügrafik  Düzey
Miyosen  (Üst  Burdigaliyen  -  Alt  Helvesiyen).

Bulunduğu  Yer
Ermenek  kuzeydoğusu  Çıkrıkçı  Beleni.

BiyostratigraH

Paleontolojik  incelemelerde  Ermenek  bölgesinin,  diğer
fosillere  göre  ekinit  yönünden  oldukça  yoksul  olduğu  görül-
müştür.  Hernekadar  ekinitler  tek  başına  bölge  stratigrafi-

sini  belirtecek  durumda  değillerse  de,  mikro  fauna  deneşti-
rilmeleriyle  bunların  stratigrafik  düzeyleri  hakkında  bilgi
edinilebilmektedir  (öztümer,  1974;  Gökten,  1976).  Bölge
stratigrafisinde  alt  birim  olarak  tanımladığımız  killi  ve
detritik  kireçtaşlı  kısımda  Clypeaster  ve  Echinolampas'lara
rastlamaktayız.  Bu  birim  üzerinde  bulunan  ve  daha  çok  dik
şevler  oluşturan  kalın  tabakalı  üst  birimde  ise  Schizaster'leri
görmekteyiz.  Üst  birimde  bulunan  ekinit  topluluğu  alt  biri-
me  jjöre  bolluk  göstermektedir.  Üst  birim  olarak  adlandı-
rılan  kısım  Schizaster'ler  için,  alt  birim  olarak  adlandırılan
kısımda  Echinolampas  ve  Clypeaster  için  dağılım  zonu  ola-
rak  görülmektedir.  İncelenen  fosillerin  orijinal  tanımlama-
larını  veren  kaynakta,  bulundukları  düzeylerin  yaşı  langiyen
olarak  verilmiştir  (Vadasz,  1915).  Buna  göre  inceleme  ala-
nındaki  ekinitlerini  incelediğimiz  düzeylerinde,  bugün  kul-
landığımız  stratigrafi  lejandına  göre  Üst  Burdigaliyen  -  Alt
Kelvesiyen  yaşında  olduklarını  söyleyebiliriz.

SONUÇLAR

1  —  İnceleme  alanında  değişik  düzeylerden  alınan  eki-
r-it  örneklerinin  sistematik  tanımlamaları  yapılmıştır.

2  —  Çakıltaşı,  kumtaşı,  kumlu  kireçtaşı,  killi  ve  detritik
kireçtaşından  oluşan  alt  birim  Clypeaster  ve  Echinolampas
dağılım  zonu  olarak,  marn,  killi  kireçtaşı,  detritik  kireçta-
şından  oluşan  üst  birim  ise  Schizaster  dağılım  zonu  olarak
saptanmış  ve  bu  düzeylerin  Üst  Burdigaliyen  -  Alt  Helvesi-
yen  yaşında  olabilecekleri  gösterilmiştir.
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LEVHA  I PLATE  I

Şekil  1:  Schizaster  eurynotus  Agassiz
Aboral  görünüg

Şekil  2:  Schizaster  enrynotns  Agassiz
Lateral  görünüg

Çekil  3:  Clypeaster  crassns  Agassiz
Aboral  görünüg  X  *>2

Şekil  4:  Clypeaster  crassus  Agassiz
Lateral  görünüg

Figure  1:  Schizaster  enrynotns  Agassiz
Aboral  view

Figure  2:  Schizaster  enrynotns  Agassiz
Lateral  view

Figure  3:  Clypeaster  crassns  Agassiz
Lateral  view  X  1|2

Figüre  4:  Clypeaster  crassns  Agassiz
Aboral  view

LEVHA  II PLATE  II

Şekil  1:  Bchinolarapas  doma  Pomel
Aboral  görünüg  X  0,5

Şekil  2:  Echinolampas  doma  Pomel
Aboral  görünüg  X  °-B

Oral  görünüş  X  0,6

Figure  1:  Echinolampas  doma  Pomel
Aboral  view  X  °,5

Figure  2:  Echinolampas  doma  Pomel
Aboral  view  X M

Figure  3:  Echinolampas  doma  Pomel
Oral  view  X  °-5

LEVHA  III PLATE  III

Şekil  1:  Clypeaster  sciUae  Desmoulins
Oral  görünüş

Şekil  2:  Clypeaster  scillae  Desmoulins
Aboral  görünüg

Şekil  3:  Clypeaster  scillae  Desmoulins
Yandan  görünüg

Figure  1:  Clypeaster  scillae  Desmoulins
Oral  view

Figure  2:  Clypeaster  scillae  Desmoulins
Aboral  view

Figure  3:  Clypeaster  scillae  Desmoulins
Lateral  view
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LEVHA  I
PLATE  I
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LEVHA  II
PLATE  II
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LEVHA  III
PLATE.  III.
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Kırşehir  Masifinde  Granat  Minarallerinin
Kimyasal  Bileşimi  ile  Rejyonal  Metamorfizma
Arasındaki  İlişkiler

Relationships  between  regional  met  amorphism  and  garnet  composition  in  Kırşehir  Massive  (Central
Anatolia)

YAVUZ  ERKAN  Hacettepe  Üniversitesi,  Yerbilimleri Enstitüsü, Ankara

ÖZ:  Bu  çalışmada  Kırşehir'in  yakın  çevresinde  yeralan  rejyonal  metamorfik  bölgede  bulunan  granatların  bileşimi  ile
metamorfizma  arasındaki  ilişkiler  incelenmiştir.

Metamorfizma  mertebesi  kuzey  ve  kuzeydoğuya  doğru  yükselen  üç  metamorfizma  zonundaki  metapelit  ve  mikalı
kuvarsitlerden  alman  örneklerin  incelenmesi  ile  granatların  %  MnO  içeriğinin  belirtilen  yönde  azaldığı  saptanmıştır.
I.  Metamorfizma  zonunda  %29,23  olan  çok  yüksek  MNO  içeriği,  II.  Metamorfizma  zonunda  %  12,81  ve  IH.  Metamor-
fizma  zonunda  %1  gibi  bir  değer  almaktadır.

Granatların  kayaçtaki  modal  miktarları  ile  minerallerin  Mn  içeriği  arasında  da  görünür  bir  ilişki  bulunmaktadır.
Yüksek  Mn  içeriğine  sahip  granatların  kayaçta  daha  az  ve  küçük  kristaller  halinde  bulunmasına  karşılık,  düşük
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Mn  içeriğine  sahip  olanlar  bunun  aksi  özelliği  göstermektedir.  Buna  dayanılarak  köken  kayaçtaki  Mn  miktarının,
az  miktarda  oluşan  granatta  toplanarak  bunun  yüksek  Mn  içeriğine  sahip  olmasını  sağladığı  düşünülebilir.  Ancak  ka-
yaçların  kimyasal  analizleri  bunların  yaklaşık  aynı  kimyasal  bileşime  sahip  olduklarını  göstermektedir.  Dolayısı  ile
yaklaşık  aynı  Mn  içeriğine  sahip  bir  köken  kayaçta  granat  nükleasyonuna  ve  büyümesine  etki  eden  faktörlerin  neler
olduğu  üzerinde  durulması  gereken  bir  sorun  olarak  ortaya  çıkmaktadır.

İncelemelerden  metamorfizma  fiziksel  koşullarının  granat  bileşimine  dayanarak  kantitatif  olarak  saptanmasının
veya  değişik  metamorfik  bölgelere  ait  metamorfizma  koşullarının  kantitatif  olarak  kıyaslanmasının  olasıl  olmadığı  so-
nucuna  varılmıştır.  Ancak  metamorfizma  mertebesi  ile  nisbcten  sınırlı  bir  bileşime  sahip  kayaçlardaki  granatların  Mn
içeriği  arasında,  metamorfizma  mertebesinin  artması  ile  Mn  içeriğinin  azalması  şeklinde,  genel  bir  ilişkinin  varlığı
kabul  edilebüir.

ABSTRACT:  In  this  paper,  relationships  between  metamorphism  and  chemical  composition  of  garnets,  taken  from
regional  metamorphic  rocks  surrounding  Kırşehir  Region  are  investigated.

Investigation  of  metapelite  and  micaceous  quartzite  samples  taken  from  three  metamorphic  zones  in  which  me-
tamorphic  grade  increases  northward  and  northeastward,  shows  that  MnO  content  of  garnets  decreases  along  the
same  directions.  MnO  content  of  29,23%  of  first  metamorphic  zone,  turns  out  to  be  12,81%  in  the  second  and  finally
becomes  1%  in  the  third  zone.

There  is  an  apparent  positive  correlation  between  the  modal  content  of  garnets  in  metamorphic  rocks  and  the
Mn-eontent  of  these  minerals.  It  is  found  that  garnets  high  in  Mn-content  appear  to  be  less  frequent  and  found  in
the  form  of  minute  crystals  whereas  in  the  garnets  low  in  Mn-content,  the  situation  is  reversed.  Therefore  it  may
be  argued  that  Mn-content  of  the  original  rock  has  been  concentrated  in  occasional  garnet  crystals  leading  this
mineral  to  be  rich  in  Mn-content.  However,  chemical  analyses  of  all  garnet  bearing  rocks  have  shown  that  they
have  aproximately  similar  composition.  Therefore  this  question  arises:  what  were  the  conditions  controlling
nucleation  and  crystal  growth  of  garnets  starting  from  rocks  with  a  similar  Mn-content.

As  a  result  of  this  research  it  is  found  that  estimation  of  physical  conditions  of  metamorphism  can  not  be  done
quantitatively  by  using  composition  of  garnets  nor  through  quantitative  comparison  of  metamorphic  conditions  belon-
ging  to  various  metamorphic  regions.  However,  existance  of  rather  general  relationship  between  increasing  meta-
morphic  grade  and  decreasing  Mn-content  of  garnets  from  rocks  of  rather  similar  composition  may  be  ruled  out.
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üzerinde  saptanmış  ve  aşağıda  belirtilmiş  olan  ilişki  üze-
rinde  daha  fazla  etkili  olamıyacağı  kanısındayız.

ÖRNEK  AYIRIMI  VE  ANALİZİ

Kimyasal  analiz  sonuçları  Çizelge  2'de  verilen  kayaç-
larm  mineralojik  bileşimine  değişik  oranlarda  katılan  gra-
natlardan  analiz  örneği  elde  etmek  için  örnekler  kırılıp  öğü-
tülmüg,  125-225  mikron  arasında  değişen  büyüklüklerde
fraksiyon  elde  etmek  için  elenmiş  ve  manyetik  seperatörden
geçirilerek  zenginleştirilmişlerdir.  Bunlardan  mikrosonda
analizi  için  gerekli  miktarda  temiz,  göründüğü  kadarı  ile
kapanını  içermeyen,  özşekilli  (idiyomorf)  granat  kristalleri
binoküler  altında  seçilmişlerdir.  Bu  örneklerin  kimyasal  ana-
liz  sonuçları  Çizelge  S'te  verilmigtir.  Analizler  her  örnekte
kontrol  bakımmdan  iki  ayrı  noktada  yapılmıştır.  Görüldüğü
gibi  SiO2,  A1,O3  gibi  bileşiklerin  dağılımında,  tek  örnek  üze-
rinde  yapılan  analiz  sonuçları  arasında  pek  büyük  bir  fark
görülmemekte,  ancak  MnO,  CaO  ve  MgO  gibi  bileşiklerin
kantitatif  miktarları  her  iki  noktasal  analizde  nisbeten  de-

ğigik  durumlar  göstermektedir.  Bu  durumun,  üzerinde  aşa-
ğıda  durulacağı  gibi,  minerallerde  varolan  bir  zonlanmadan
ileri  geldiği  ifade  edilebilir.

İncelenen  örneklerin  ışıkkırma  indisleri  ve  parametre-
leri  ayrıca  Çizelge  4'de  görülmektedir.

SONUÇLAR

Yukarıda  belirtilen  iligkiyi  açıklamak  iğin  hernekadar
yalnız  Mn,  Fe  ve  Mg  gibi  belirli  elementlerin  granat  birleşi-
mindeki  kantitatif  miktarları  bilinmek  isteniyor  ise  de  ya-
pılan  mineral  analizlerinde  granat  bileşimine  katılan  ve
toplamları  teorik  olarak  %100  olan  tüm  elementlerin  mik-
tarlarının  saptanması  gerekmektedir.  Bu  durum  hem  analiz
sonucunun  doğruluğunu  kontrol  bakımmdan,  hem  de  analiz-
de  FeO  şeklinde saptanan toplam Fe miktarındaki Fe+2/Fe+s
oranının  hesaplanmasına  olanak  vermesi  nedeni  ile  daima
tercih  edilmektedir.  Genel  formülü  X^+Y, ı ^Si600{  şeklinde
olan  granatlarda  X+-  yerine  Mn,  Fe+2,  Ca,  Mg  bulunmakta,
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yerine  ise  Al,  Ti  ve  Fe  +  3  geçmektedir.  Buradaki Fe+3

miktarı,  hesaplama  esnasında  formüldeki  Al  miktarında  orta-
ya  çıkacak  eksiklik  yardımı  ile  saptanabilir.

İncelenen  granat  örneklerinin  formüldeki  X+a  ve  Y+8

yerlerinde  bulunan  elementlerin  katyon  sayıları  Çizelge  5'de
görülmektedir.  Buradaki  tüm değerler  24  oksijen atomuna gö-
re  hesaplanmışlardır.  Bu değerlere dayanılarak hazırlanan  Şe-
kil  2A  ve  B'den,  doğada  karışım  kristali  teşkil  eden  granat-
lardaki  spessartin,  almandin,  pirop  ve grossularm yüzde  oran-
larım  doğrudan  doğruya  okumak  olasıdır.  Her  örnek  üzerinde
birden  fazla  yapılan  analizler  ayrı  ayrı  değerlendirilerek  şe-
kilde  gösterilmiş  ve  noktaların arası  bir  çizgi  ile  birleştirilerek
her  örneğin  kimyasal  bileşimindeki  değişmeler  gösterilmeye
çalışılmıştır.

Analiz  sonuçlarından  Kırşehir  bölgesi  granatlarının  %
29,23'e  kadar  çıkan  çok  yüksek  bir  MnO  içeriğine  sahip  ol-
dukları  görülmektedir.  Bu  kadar  yüksek  MnO  içeren  granat-
ların  varlığı  doğada  ancak  birkaç  yerde  saptanmıştırı.

I.  Metamorfizma  Zona

Yeşilçist  Fasiyesinin  yüksek  sıcaklık  zonuna  karşılık  ge-
len  bu  zonda  bulunan  granatlarda  spessartin  bileşeninin  do-
minant  olduğu  ve  %  41-64  arasında  değiştiği  görülmektedir.
Bazı  örneklerde,  özellikle  G2,  G3,  G4  ve  G6 numaralı  örnek-
lerde  MnO  içeriğinin  yapılan  iki  ölçümde  %7,5 -11,0  arasın-
da  değişen  farklara  sahip  olması  bu  örneklerde  bir  zonlanma-
îim  varlığına  işaret  sayılabilir.  Granat  kenarından  merkezine

doğru  bir  hat  boyunca  yapılan  çok  sayıdaki  noktasal  analiz
sonuçları  ile  bir  zonlanma  gösteren  granatlarda  MnO  içeri-
ğinin  kenardan  merkeze  doğru  arttığı  değişik  çalışmalarla  or-
taya  çıkarılmıştır  (Atherton,  1968;  Brown,  1969;  Okrusch,
1971).  Bu  nedenle  yapılmış  olan  iki  noktasal  analizin  ortala-
masını  almak  yanlış  olacaktır.  Mikrosonda  ile  kesin  analiz
sonuçları  elde  etmek  için  zonlu  yapıya  sahip  tek  bir  örnekte
çok  sayıda  noktasal  analiz  yapmak  ve  bunların  ortalamasını
almak  gerekir.

Aynı  örneklerde  almandin  bileşeninin  de  fazla  olduğu  ve
%  18-44  arasında  değişen  oranlarda  mineral  bileşimine  katıl-
dığı  saptanmaktadır.  Kristal  yapısında  Mn,  Fe+2  yerini  ala-
bildiğinden  tek  bir  örnekte  yapılan  iki  ölçümde,  Mn  içeriği,
nin  azalması  ile  Fe+2  içeriğinde  yaklaşık  aynı  miktarda  art-
ma  olduğu  gözlenmektedir.  Bundan  da  yukarıda  spessartin
için  ifade  edilen  zonlanmanm  almandin  için  de  geçerli  olabi-
leceği  sonucuna  varılmaktadır.

Ayrıca  grossular  minerallerin  %8-25'ini  teşkil  etmekte,
pirop  ise  bileşime  %  0,4-8,5  arasında  ve  en  az  oranlarda  ka-
tılmaktadır.

I.  Metamorfizma  Zonunda  bulunan  ve  bölgedeki  dağılım-
ları  Şekil - l'de  görülen  bu  örneklerde,  kuzeye  doğru  artan
metamorfizma  mertebesine  uygun  olarak  spessartin miktarın-
da  bir  artma  olduğu  gözlenmektedir.

BL  Metamorfizma  Zona

Bu  zondan  alman  G7  numaralı  örnekte  spessartinin  %
27-29,  almandinin  ise  %  31-32 arasında  bulunduğu, grossularm
%  33-37,  piropun  %5-6  arasında  mineralde  temsil  edildiği  Şe-
kil  2-A  ve  B'den  görülmektedir.

(1)  Goldschmidt  (1921,  Müller  ve  Schneider,  1971'den)  Stavanger  Bölgesinde  (Norveç)  %12,28,  Miyashiro  (1953)  Abukama  Platosunda  (Ja-
ponya)  en  çok  %19,74,  Clifford  (1960)  New  Hampshire  (A.B.D.)  Bölgesinde  %23,84  MnO  içeren  granatların  varlığını  tanımlamaktadır-
lar.

(2)  Granatların  alındığı  lokasyonlar  (örnek  No/Koordinat/Mevkii)  GK5/7250a/Kırşehir  J32,  887-457/Kurtbeliyeniyapan  GD'sı
GKl/72100f/Kırşehir  Î32,  913-367/Çarıklı  Çiftliği  GS'sı  GK6  /Kirgehir  J31,  828-455/Güllütarla  Köyü  kuzeyi
GK2/72116 /Kırşehir  J31,  830-418/Yagmurlubüyükoba  kuzeyi  GK7/72154 /Kırşehir  131,  848-499/Terziali  Köyü  kuzeydoğusu
GK3/7249b/Kırşehir J32,  910-421/Karıncalı  Köyü  GK8/72159c/Kırşehir  J31,  816-495/Demirli  köyü  güneyi
GK4/72173e/Kırşehir J32,  877-433/Karmcalı  Köyü  batısı  GK9/73d49b/Kır§ehir  J32,  188-715/Camili  Köyü  kuzeydoğusu

(3)  Analizler  Almanya,  Hamburg  Üniversitesi,  Mineraloji  ve  Petrografi  Enstitüsünde,  Alman  Araştırma  Kurumunun  (DFG)  tahsis  ettiği
Röntgen  Foresenz  (XRF)  cihazı  ile  Dr.  Arıkas  ve  Dr.  Matthies  tarafından  yapılmıştır.
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Mg*Ca  Fe«Mn

Sekil  2:  Kırgehlr  Masifi  metaınorfik  kayasforrada  bntaoaB  gnUMt minerallerinin  spessartin,  ahnandln,  grossolar  TO  pirop  oranlarım
•  gSsterir diyagram.  •  •  -  -  ••„ ••

Figure  %:  Diagramm  showing  spessartine,  almandiae,  groosnter  and  pyrop  contents  of  garnet  minerals  found  in  metamorpw»»  oeks  of
Xtrgehir  Massive.

Aynı  zondan  alınan  ve  öncekine  kıyasla  daha  batıda  bu-
lunan G8 numaralı örnekte spessartinin çok azaldığı ve % 11.12
dolaylarında  olduğu,  almandinin  %8,  piropun  %0,4  oranla-
rında  temsil  edildiği  ve  grossularm  %79.8l  olarak  mineralde
en  çok  bulunan  bir  bileşen  durumuna  yükseldiği  görülmek,
tedir.  Bu  mineralde,  hesaplama  esnasındaY+a  pozisyonunda
görülen  eksiklik  nedeni  ile  toplam  olarak  FeO  şeklinde  ifa-
de  edilen  demirin  bir  kısmının  Fe+s  şeklinde  bileşimde  bulun-
duğu  sonucuna  varılmıştır.  Bu  örneğin  mineralojik  büegimin-
de,  diğer  bileşenlerin  yanında  bol  miktarda  kalsite  de  rast-
lanılması  ve  ayrıca  kayacın  kimyasal  analiz  sonuçlarının  in-
celenmesinden,  bu  kayacın  türediği  köken  kayacın  diğerle-
rinden  değlgik  bir  niteliğe  sahip  olan  bir  demirli  silisli  karbo-
nat  kayacı  olduğu  seklinde  yorumlanabilir.  Varolan  granatın
yukarıda  belirtilen  bileşimde  bir  grossular  olmam  da  bu  yo-
rumu  kuvvetlendirmektedir.  Köken  kayacın  bileşimindeki  bu
farklılık  nedeni  ile  bu  mineraldeki  Mn  içeriği,  yaklaşık  aynı
koşullar  altında  oluşan  G7  numaralı  örnekten  farklı  bir  du-
rum  göstermektedir.  Dolayısı  ile  bu  minerale  alt  noktanın  ko-
numunun  diğerine  kıyasla  daha  kenarda  bulunması  normal
karşılanabilir.

m.  Metamorfizma  Zona

Sillimanitin  ortaya  çıkması  ile  karakterize  edilen  bu  zon-
dan  alınan  G0  numaralı  örnekte  spessartln  miktarının  çok

azalarak  %2-3,  almandinin  ise  artarak  %62-64  dolaylarında
bulunmaw.  çok  karakteristik  bir  durumdur.  Bu  örnekte  pirop
%&-13  ve  grossular  %22.25  arasında  değişen  miktarlarda tem.
sil  edilmektedir.

Genel  Durum

Metamorfizma  mertebesinin  artması  ile  ilişkili  olduğu
tahmin  edilen  ve  yukarıda  belirtilen  kimyasal  bileşimdeki  de-
ğişiklikler  daha  belirgin  olarak  Şekil - 3'de  görülmektedir.  Bu-
rada  özellikle  I.  Metamorfizma  Zorumdan  kuzeye  doğru  olan
bir  hat  boyunca  toplanan  granat  minerallerinin  bileşiminde-
ki  durum  İlgi  çekicidir.  Güneyden  İtibaren  sıra  ile  toplanan
Gl,  G3,  G4:  ve  G5  numaralı  örneklerde,  başlangıçta  %29,23
olan  MnO  içeriği  kuzeye  doğru  gittikçe  azalmakta  ve  II.
Metamorfizma  Zonunda  ve  aynı  doğru  üzerinde  bulunan  G7
numaralı  örnekte  %12,81'e  düşmektedir.  Yeşilşist  Fasiyesi
koşulları  altında  bile  böyle  bir  bileşimsel  değişimin  varlığı
çok  karakteristiktir.  IH.  Metamorfizma  Zonunda  İse  MnO
içeriği  %1  gibi  çok  düşük  bir  değer  almaktadır.

Ayrıca  incelenen  granatlarm  modal  miktarlarının  bu
minerallerin  Mn  içeriği  üzerinde  kısmen  etkili  olabileceği
Şekil - 4'de  görülmektedir.  I.  Metamorfizma  Zonuna  ait
granatlarm  kayaçlarda  %l-4  arasında  değişen  miktarlarda
bulunmalarına  karşılık,  II  ve  III.  Metamorfizma  Zonlannda-
ki  kayttçlar  %5  ve  %8  gibi  daha  fazla  miktarlarda  granat
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Çizelge  3:  Granat  minerallerinin  kimyasal  analiz  sonuçları  (Fo+S  ve
ve  +* toplam  FeO  seklinde  verilmiştir.)

Table 3:  Results  of  chemical  analyse  sof  garnet  minerals  <Fe+a  and
Fe+ J  given  as  total  FeO).

içermektedir.  Ayrıca  I.  Metamorfizme  Zonundaki  granatlar
çok  küçük  (0,1-0,3  mm),  II  ve  İÜ.  Metamorfizma  Zonların-
daki  granatlar  daha  büyük  (0,5 -1,0  mm)  kristaller  halinde
bulunmaktadır.  Kayaç  kimyasal  bileşiminde  az  (Çizelge-2)
ve,  G8 numaralı  örnek  dışında  diğerlerinde  %Ağır.  0,12 - 0,43
arasında  değişen  miktarlarda  bulunan  MnO'in,  genellikle  bağ-
layıcı  minerali  olan  granatların  bileşiminde  farklı  oranlarda
bulunması  modal  bileşim  ve  kristal  büyüklüğü  ile  ilgili  ola-
bilir.  Yani  Miyashiro  (1973)  ve  Dobretsov  et  al.  (1973)  ta-
rafından  ifade  edildiği  gibi,  kayaç  ta  granat  miktarının  az
olması  halinde,  manganın  bu  mineralde  toplanarak  minaralin
yüksek  MnO  içeriğine  sahip  olmasını  sağlaması,  kayaçta  gra-
nat  miktarının  çok  olması  halinde  ise  tüm  granat  mineralle-
rine  dağılma  nedeni  ile  mineraldeki  Mn  içeriğinin  azalması
söz  konusu  olabilir.

Ancak  Şekil - 5'in  incelenmesi  ile  ortaya  çıktığı  gibi,  yak-
laşık  aynı  Mn  içeriğine  sahip  köken kayaçlarda,  örneğin  GKl,
GK3,  GK4,  GK5  ve  GK&  numaralı  kayaçlarda  farklı  miktar-
larda  granatın  oluşumuna,  yani  metamorfik  bir  ortamda  gra-
nat  kristallerinin  nükleasyonuna  ve  büyümesine  etkili  olabi-
lecek  faktörlerin  neler  olduğu  üzerinde  durulması  gereken  bir
sorundur.  Diğer  yönden  Mn  +  Ca  gibi  iyon  çapı  büyük  olan
elementlerin  düşük  metmorfizma  koşullarında  kristal  bünye-
sine  girmesine  karşılık,  yüksek  metamorfizma  koşullarında
bunların  yerini  iyon  çapı  küçük  olan  Mg  +  Fe+*  gibi  ele-
mentler  almaktadır.  Metamorfizmamn  fiziksel  faktörlerinin

Lab

Gl

G2

G5

G4

G5

"06

G7

G8

09

.  No

(1)
(2)

(1)
(2)

(D
(2)

(1)
(2)

(D
(2)

(1)

(2)

(D
( 2 )

( 3 )

( 4 )

(D

( 2 )

(D
(2)

(3)

(4)

Fe

1,146

1,138

2,082

2,678

1,259

1,462

1,767
1,508

1,686

1,789

1,562

1,972

1,997

2,032

1,974

1,918

0,579

0,580

3,620

3,803

3,762

3,567

Mn

4,033

3,960

3,485

2,748

3,431

2,959

3,007

3,393

2,912

2,965

3,118

2,515

1,775

1,831

1,753

1,689

0,727

0,862

0,199

0,091

0,182

0,152

Kg

0,163

0,179

0,063

0,106

0,202

0,500

0,257
0,168

0,025

0,025

0,054

0,155

0,345

0,354

0,335

0,318

0,027

0,030

0,760

0,507

0,636

0,716

Ca

0,965

0,966

0,477

0,478

1,094

1,037

1,058

0,986

1,360

1,247

1,604

1,522

2,199

2,079

2,120

2,297

5,600

5,395

1,319

1,516

1,313

1,268

EX+2

6,307

6,243

6,107

6,010

5,986

5,958

6,089

6,055

5,983

6,026

6,338

6,164

6,316

6,296

6,182

6,216

6,933

6,867

5,898

5,917

5,893

5,705

Al

3,960

3,941

3,934

4,038

4,042

4,099

4,029

4,042

4,003

4,017

3,850

4,001

3,931
3,931
4,105
4,062

1,046

1,074

4,141
4,126
4,279
4,372

Ti

0,055

0,096

0,030

0,026

0,016

0,032

0,018
0,022

0,040

0,042

0,033
0,008

0,029

0,050

0,001

0,001

0,077

2,877

0,067

2,859

0,008

0,007

EY+3

4,015

4,03?

4,014

4,064

4,058

4,031

4,04?

4,064

4,043

4,059

3,883

4,009

3,960

3,961

4,106

4,063

4,000

4,000

4,145

4,133

4,279

4,372

Si

5,824

5,874

5,926

5,941

5,959

5,916

5,910

5,920

5,967

5,933

5,911
5,911

5,864
5,874
5,830
5,844

6,234

6,259

5,937
5,940
5,844
5,870

Çizelge  5:  Granat  minerallerinin  2  4oksijon  atomuna
mis  katyon  sayılan.

Bre  hcsaplan-

Talıle  5:  Cation  numbers of  garnet  minerals  calculated  on  the  base
of  84  oxygen  atoms.
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böylece  kristallerin  atom  yapıları  üzerinde  etkili  bir  rol  oy-  6 r a n Q {  ModQ(

namaları  olasıdır.  Bileşimi

Burada  genel  olarak  granatların  Mn  içeriği  üzerine  diğer
incelenmiş  bazı  faktörlerin  yamsıra  başlıca  metamorfizma
sıcaklığının  ve  kısmen  köken  kayaç  kimyasal  bileşiminin  et-
kili  olabileceği,  metamorfizma  koşullarınım  açıklanmasında  bu
ilişkinin  ancak  kalitatif  olarak  ve  aynı  bölgedeki  farklı  me-
tamorfizma  zonlarınm  kıyaslanması  şeklinde  kullanılabileceği
sonucuna  varılabilir.  Çünkü  daha  önce  de  belirtildiği  gibi,
granatlara,  kritik  minerallerle  saptanan  değişik  basınç  de-
ğerlerine  sahip  metamorfik  bölgelerde  rastlanılmıştır.  Ayrıca
her  metamorfik  bölgedeki  köken  kayaç  bileşiminin  az  da  ol-
sa  değişik  karakterler  göstermesi  her  bölgedeki  granatların
kantitatif  Mn  içeriğinin  değişik  olmasma  yol  açacaktır.  Do-
layısı  ile  değişik  metamorfik  bölgelere  ait  metamorfizme  ko-
şullarının  granat  minerallerinin  Mn  içeriğine  dayanılarak
kantitatif  olarak  kıyaslanması  olası  değildir.  Ancak  meta- Şekil  4:  Granatların  MnO içeriği ile modal bileğim arasındaki ilişki.

Figure  4:  Relationship  between  mineralogical  compositon  and  MnO-
content  of  garnets.
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Dr.  Arıkas  ve  Dr.  MattMes'e,  Enstitü  laboratuvar  olanakla-
rının  kullanılması  hususunda  gösterdikleri  yakın  ilgiden  ötü-
rü  Heidelberg  Üniversitesi  Mineraloji  ve  Petrografi  Enstitüsü
Direktörü  Prof.  Dr.  G.  C  Amstutz'a  ve  çalışmayı  kısmen  fi-
nanse  eden  Alexander  von  Humboldt  Vakfına  (Almanya)  te-
şekkür  ederim.
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Ceyhan-Berke  Rezervuannin
Jeolojisi  ve  Mühendislik  Jeolojisi

Geology  of the  Ceyhan-Berice  reservoir  area  and  the Engineering geology

O.  EROSKAY  İ. Ü.  Fm Fak.  Tatbiki Jeoloji Kürsüsü
Y.  YILMAZ
O.  GÜRPINAR
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ÖZ:  Bu  araştırmanın  amacı,  Ceyhan-Berke  rezervuar  alanı.ile  dolayının  karmaşık  görünen  yapısal  ilişkileri  çözmek,  is-
K'dan  G'e  bölgenin  eski  temel  kayalarını  oluşturan  metamorfik  kayalar  ile  üzerindeki  karbonat  kayaları  ve  daha  üste
tifi  saptamak  ve  su  tutma  durumunu  değerlendirmektedir.  Rezervuar  alanında  başlıca  3  kaya  birimi  görülür.  Bunlar
gelen  ofiyolit  topluluğudur.  Bu  birimler  KB'ye  eğimli  devamlı  bir  homoklin  oluştururlar.  Farklı  kökenli  kayaların  oluş-
turduğu  bu  homokline,  Üst  Kretasedeki  (?)  ofiyolit  yerleşmesi  neden  olmuştur.  İstifin  görünür  tabanında,  Paleozoyik'e
ait  Sır  temel  karmaşığı  (Pzs)  bulunmaktadır.  Başlıca  fillat  ve  metakuvarsitten  oluşan  bu  parokton  temel  üzerinde,  tek-
tonik  kökenli  geçiş  zonları  ile  ofiyolit  topluluğu  (Mof)  ve  Berke  karmaşığı  (Jkb)  adı  verilen  litoloji  toplulukları  yeral-
maktadır.  Farklı  litolojilerin  arasındaki  karmaşık  ilişki,  girik,  merceksel  veya  geçişli  görünüş  tümüyle  bindirme  ve  ekay-
lar  nedeniyledir.  B'da  Tersiyer  sedimentitleri  bu  kütleyi  transgressif  olarak  örter.  Miyosen  sonrası  ikinci  bir  itilme  Jura-
sik-Kretase'ye  ait  Andırın  kireçtaşınm  Tersiyer  sedimentitleri  üzerine  sürüklenmesine  sebep  olmuştur.  Andırın  kireçtaşı
küpleri,  bölgede  topoğrafik  yükseklikleri  oluşturur  ve  yataya  yakın  konumludur.  Haruniye  dolayındaki  düzlükte,  Kuva-
ternere  ait  bazalt,  yamaç  molozu  ve  alüvyon  geniş  alanlar  kaplamaktadır.  Ceyhan  vadisi  bu  kesimde  dar  ve  derin  ka-
zılmıştır.  Her  iki  yamaçtan  yüksek  dağlarla  sınırlanmıştır.  Rezervuarm  Bani  bent  yerinin  K'indeki  kesimi,  tümüyle
geçirimsiz  Sır  temel  karmaşığı  ile  kapalı  olduğundan,  bu  kesimden  su  kaçağı  beklenemez.  Temel  kayaları  üzerindeki
Sır,  Düzkesme  ve  Bani  bent  yerlerinde  de  şu  kaçağı  sorun  olmayacaktır.  En  G'deki  Berke-C  bentyerinde,  geçirimsiz
ofiyolit  bulunmaktadır,  tki  geçirimsiz  arasındaki  Berke  kireçtaşı  ve  kalkşistin  bulunduğu  Berke  A  ve  B  rezervuarmdan
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da  su  kaçağı  olmayacağı  sonucuna  varılmıştır.  Maksimum  u  yükseltisi  altındaki  yamaçlarda,  kalkşist  ve  kireçtaşındat
derin  bir  karstm  herhangi  bir  yüzeysel  belirtisi  görülememiştir.  Berke  A  ve  B  bentyerleri  su  tutma  bakımından  yeraltı,
araştırmalarıyla  denetlenmelidir.

ABSTRACT:  The  aim  of  this  study  has  been  to  enlighten  complicated  structural  relationshisps  of  the  rock  units,  to,
establish  true  sequence  of  the  rocks,  present  and  to  evaluate  the  rezervoir  area  as  a  potential  reservoir  lake  and  also,
discuss  problems  relating  to  water  leakage,  In  the  reservoir  area  mainly  there  are  theree  groups  of  rock  namely  a  meta-
morphic  the  old  basement  in  NE,  overlying  carbonates  in  the  middle  and,  the  ophiolites  on top.  They  form  a thick  sequen-
ce  of  homocline  dipping  NW-This  homocline  which  are  made  up  of  the  rocks  of  different  origine  appears  to  have  been
formed  by  emplacement  of  the  ophiolite  in the region.  Base  of  the  sequence,  namely  Paleozoic  sir  basement  complex  con-
sist  of  phyllites  and  metaquartzite  contacts  between  the  main  rock  groups,  e.g  between  the  basement  and  the  carbonates,
and,  the  carbonates  and  the  ophiolites  are  tectonically  formed  graduel  transition.  The  present  complicated  distribution
of  these  rocks  and  their  relationships  appear  to  have  been  controlled by tectonic rearrengments. It is the tectonic rearan-
gements  of  the  region  causing  the  present  distribution  of  the  rock  groups  have  also  yielded,  their  lensings  intercula-
tings  so  on,  Thus,  formed  an  imbricated  structure  with  clearely  spaced  thrust  sheets.  The  younger  strata  of  the  Ter-
tiary  sedimentary  rocks  transgresivly  overly  these  sequence.  Second  phase  of  tectonic  transport  from  the  N  brought
the  region  a  sequence  of  flat-lyng  carbonates  over  the  continental  Miocene  detritials.  The  limestone  of  jurassic-çreta-
ceous  age  known  as  the  Andırın  limestone  which  occurs  in  the  topographycal  highs  and  platforms  as  thin  clips  of  the
thrust.  In  the  piedmont  plain  younger  plato  basalts  and  allivium  cover  large  areas.  In  the  reservoir  area,  the  Ceyhan
river  form  a  narrow  and  steep  valley  and  is  surrounded  by  high  mountain  range  with  the  peaks  reaching....m  at  Kaya-
düldül.  The  area  in  the  north  of  the  Bani  axis  is  occupied  by  impermeable  rocks  of  the  sir  basement  complex,  There-
fore  this  part  of  the  reservoir  does  not  seem  to  bear  any  potential  water  escape  problems.  The  axis  of  sır,  Düzkesmet

Bani  dams  are  also  plonned  on  the  basement  rocks.  Thus  problems  of  water  escape  is  not  expected.  Berke  A  and  B
dams  are  on  the  Berke  limestone  which  is  sandwiched  between  the  two  impermeable  units.  It  is  concluded  as  a  result
of  detail  investigation  that  no  future  water  escape  is  forseen  in  these  dams.  However,  water  escaping  problems  of
each  axis  cases  should  be  considerd  separetly  from  the  reservoir  problems.  No  surface  expression  of  a  deep  karst  which
might  have  occured  beneath  the  maximum  water  hight  has  been  seen.

GÎKİŞ

Ceyhan  nehrinin,  Haruniye  Ilıcası  ile  Marag  düzlüğü
arasındaki  kesiminin,  baraj  yapımı  için,  mühendislik  yönle-
rinden,  master  plân  aşamasında  değerlendirilmesi,  Elektrik
İsleri  Etüd  İdaresi  Genel  Direktörlüğü  adına,  Temel-Su  fir-
ması  tarafından  yapılmaktadır.  Daha  önce,  Ceyhan  Berke  re-
zervuarı  ile  dolayında,  ön  çalışmalar  ve  ayrıntılı  incelemeler,
DSİ  ve  EtE  İdaresi  elemanları  tarafından  hazırlanmıştır.
Rezervuar  alam  ile  seçilen  bent  yerlerinde,  1/25.000  ve  büyük
ölçekli  jeoloji  haritaları  yapılmıştır.  Yeraltı  araştırmaları  için,
gerekli  görülen  temel  sondajları  ile  galeriler  açılmıştır.

Bölgede  yapılan  daha  önceki  çalışmalarda,  ofiyolit  yer-
leşmesinin  mekanizmasıyla  oluşturduğu  yeni  yapı  düzenlen-
mesinin  çözümlenememig  olması  Berke  A  ve  B  rezervuarının
su  tutması  bakımından  farklı  değerlendirmelere  neden  ol-
muştur.

Dolayısiyle,  bu  araştırmanın  da  başlıca  amaçları,  Cey-
han-Berke  rezervuar  alanı  ile  dolayındaki  yapısal  ilişkileri
çözmek,  istifi  açıklığa  kavluşturmak,  rezervuar  alanı  ile  bent
yerlerini  su  tutma  bakımından  değerlendirmek  olmuştur.  Bu
nedenle B'de Tokmaklı,  Andırın;  K'de Yenicekale, Maraş;  D'da
Türkoğlu  ve  G'de  Feyzipaşa  ile  Bahçe  ilçelerinin  sınırladığı
oldukça  geniş  bir  bölgenin  araştırması  gerekmiştir.  İstifi
açıklığa  kavuşturabilmek  için  B'dan  D'ya  çeşitli  kesitler  ya-
pılmıştır.

Rezervuar  alanından  her  iki  yönde  30-40  Km  uzaklaşı-
larak  tüm  sorunların  açıklanabileceği  büyüklükte  bir  alanın
Jeolojisi  değerlendirilmiş  ve  su  tutma  durumu  ayrıntılarıyla
trtışılmıştır.  GAZİANTEP  M  37  d8,  d4,  N  37  aa,  a4  ve  N  36

b2,  b3  paftalarının  tümüne  yakm  bir  alanın  1/25.000  ölçekli
jeoloji  haritası  hazırlanmıştır  (Ş.  1-Mevki  haritası).

Bölgenin  sarp  topografyası  ve  sınırlı  yaklaşım  olanakla-
rı  arazi  çalışmalarının  G'de  Haruniye  ve  K'de  Sır  kampların-
dan  yürütülmesini  gerektirmiştir.  Arazi  araçları  ve  kamp,
olanakları  EİE  İdaresi  Genel  Direktörlüğü'nce  sağlanmıştır.

STRATİGRAFİ»  JEOLOJİ

İnceleme  alanı,  Toros  kuşağı  ile  Amonos  kuşağının  ke--
netlenme  bölgesine  yakın  bir  yerde  bulunmaktadır.  Bu  ne-,
denle,  bölgenin  tektonik  gelişmesi  karmaşıktır.  Fakat  stra-
tigrafik  istif,  rejyonal  ölçekte  sade  görülür.  Tektono-ortam
özellikleri  farklı  birimlerin  bir  araya  gelmesi  ve  tekrarlan^
ması,  istifin  karmaşık  görülmesine  sebep  olmuştur.  Bu  araş-
tırmada,  amaca  yardımcı  olabilecek  aşağıdaki  yaklaşımlar
tercih  edilmiştir.

Bölgede  tüm  birimler,  KB'ya  eğimli  ve  kilometrelerce  de~
vam  eden  bir  homoklin  yapı  oluşturur.  Bu  rejyonal  yapı  içer-
sinde,  farklı  litoloji  birimleri,  tektonik  kökenli,  girik  ve  mer-
ceksel  konumlar  kazanmıştır.  Ekaylar  tekrarlanmaya  neden
olmuştur.  Bu  yüzden  yaş  ve  stratigrafik  ilişkileri  açıklana-
mayan  çok  sayıdaki  farklı  litolojiyi  ayrı  ayrı  haritalamak
yerine,  yapısal  karmaşıklığı  açıklayacak  birimlerin  haritalan-
ması  uygun  görülmüştür.  Ayrılan  parotokton  ve  allokton  bk
rimler  ile  istifsel  konumları  genelleştirilmiş  taslak  kesitte
görülmektedir  (Ş.  2).
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ÖLÇEK-Scale:  Ş

Şekli  1:  Yer  Bulduru  Haritası

Figure  1:  location  map.
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SIR TEMEL KARMAŞIĞI (Pzs)

Sır  temel  karmaşığı  başlıca  metakuvarsit  ile  kayrak  ve
fillattan  (metapelit)  oluşmuştur.  Stratigrafik  konuma

bölgedeki  diğer  birimlerin  altında  bulunur  ve  en  yaşlı  kaya
topluluğudur.

Bahçe  ilçesinden  KD'ya  Türkoflu'na  kadar  uzanan  Sır
temel  karmaşığı,  bölgede  geniş  bir  alan  kaplamaktadır.  Pa-
rotokton temeli  oluşturan  bu  birim  rezervuar  alanmda  başlıca
K'de  Kızıltaş  ve  G'de  Yeşildere  köyleri  arasmda  mostra  ver-
mektedir.

Tümüyle  düşük  derecede  bir  metamorfizmaya  uğramıştır.
Metamorfizmaya  bağlı  yapısal  değişim,  mineralojik  değişim-
den  daha  etkili  olmuştur.  Birimin  hakim  tamtıcı  özelliği  kay-
rak  klivajıniB  çok  gelişmiş  olmasıdır.  Kayrak  klivajı  (Sı)
farklı  litolojilerin  dayanım  niteliğine  bağlı  olarak  geliştiğin-
den;  kuvarsitte  daha  geniş  aralı,  pelitik  kayalarda  ise  daha
sık  aralı  görülür.  Katmanlanma  yer  yer  tanmabilmektedir.
Bazı  kesimlerde  yerel  olarak  ikincil  klivaj  (S2)  gözlenmiştir.

Sır  temel  karmaşığı  üzerinde,  K'de  Balk  dağından  G'de
Yeşildere  köyüne  kadar  Berke  karmaşığı  (JKb),  Bahçe  K'in-
de  ise  ofiyolit  topluluğu  bulunmaktadır.  Birim,  harita  ala-
nm  K'inde  transgressif  Tersiyer  sedimentitleriyle  (Kuzgun
formasyonu,  Tk)  Örtülür.
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Sır  temel  karmaşığı  ile  Berke  karmaşığı  uyumlu  görü-
lür.  Ancak  bu  uyum  stratigrafik  olmayıp,  tektonik  kökenli-
dir.  İki  birim  arasında  klasik  anlamda  bir  konkordans  söz
konusu  değildir.  Sır  temel  karmaşığı  ile  ofiyolit  topluluğu
arasında  da  aynı  dokanak  ilişkisi  gözlenmiştir.  Uyuma  ne-
den  olan  tektonik  olaylar  farklı  litoloji  birimleri  arasında  ge-
niş  bir  geçiş  zonu  geliştirmiştir.  Bu  geçiş  zonundaki  temel
ve  üzerindeki  birimde,  dinamik  metamorfizma  sonucu  oluş-
muş  şiddetli  bir  kataklastik  yapraklanma  (makaslama  kli-
vajı)  gözlenir.  Bu  nedenle,  birimler  arasındaki  sınır  keskin
bir  dokanak  şeklinde  olmayıp,  bir  zon  halindedir,  örneğin:
serpantinitten  yapraklı  serpantinite  ve  kuvartsite  40-50  m
içersinde  kesiklik  olmaksızın  geçilir.

Temel  karmaşığını  oluşturan  metakuvarsit  ve  fülatlar
düşey  ve  yatay  yönde  giriktir.  Metakuvarsit  çoğunlukta  gö-
rülür.  Dayanmalı  olması  nedeniyle  dik  yarlar  oluşturur.  Üze-
ri  çoğunlukla  yeşilimsi  gri  likenle  kaplıdır.  Taze  yüzde  me-
takuvarsit  pembemsi  beyazdır.  Yer  yer  açık  yeşil,  sarı,  açık
kahverengi  ve  değişik  tonlarda  görülür.  Köşeli  kırıklı,  çok
sert,  dayanımh,  yerel  olarak  laminalı  kuvarsitte  düzenli  ek-
lem  takımları  iyi  gelişmiştir.  Yapraklanma,  fillata  oranla  da-
ha  geniş  aralıdır.  Bazı  kesimlerde  kuvarsit  diğer  mineralle-
rin  katkısıyla  kuvartsça  zengin  şist  görünüşü  kazanır.  Ta-
nınabilen  başlıca  mineraller  muskovit,  klorit,  biyotit  ve  opak
demirdir.

Geçiş  zonlarmda  metamorfizmamn  etkisiyle  kataklastik
kuvarsit  ufalanarak  tanelerin  küçülmesi  ve  kuvars  porfirob-
lastları  çevresinde  yeni  gelişmiş  kuvars  mikrokristallerinin
klivaj  boyunca  dizilmesiyle  farklı  bir  görünüş  kazanmıştır.

Fillat  ve  kayrak  daha  az  dayanımadır.  Sık  ve  iyi  geliş-
miş  klivaj  düzlemleri,  çok  ince  taneler  ve  ufarak  kıvrımlar
ayırtmandır.  Metamorfizma  minerali  ve  tane  büyümesi  görül-
mediğinden  çoğunlukla  killi  şist  görünümündedir.

Sır  temel  karmaşığının  yaşı  genellikle  paleozoyik  kabul
edilirse  de;  ayrıntıda  tartışmalıdır.  Bazı  araştırıcılara  göre
birim  Kambriyen  yaşındadır  (SÜMERMAN,  1976).

1:500.000  ölçekli  MTA  Hatay  Paftasında  Sihıriyen-De-
voniyen  yaşı  verilmiştir.  KIRMACIOÖLU  ve  diğerleri  (1975)
tarafından  birimin  yağı  Paleozoyik  olarak  kabul  edilmiştir.
Fakat  Sulucadere  dolayında,  Eğreltisırtı  mahallesinde  biri-
min  Üst  seviyelerinden  alman  nümunelerdeki  fosillere  daya-
narak  istifin  Triyasa  kadar  çıkabileceği  belirtilmiştir.  Sır  te-
mel  karmaşığının  yaş  sorununa,  komşu  kayalarla  olan  iliş-
kisinin  yapısal  olması  nedeniyle  istifsel  bir  yaklaşım  olanağı
da  yoktur.

OFİYOLtT TOPLULUĞU  (Mof)

Serpantinit,  spilit  ve  bazı  derin  deniz  sedimentitlerinden
oluşan  bu  birime  ofiyolit  topluluğu  adı  uygulanmıştır  (Pen-
rose  konferansı,  1972).

Ofiyolit  topluluğu  harita  alanında  başlıca  Haruniye'den
başlayarak  K'e  doğru  Somaklı  ve  Bözsek  doğrultusunda  uza-
nır.  Ayrıca harita alanı  dışında,  Haruniye'den Bahçe  ilçesi  yö-
nünde  uzanan  bir  ikinci  büyük  mostrası  vardır.

Ofiyolit  topluluğu  allokton  bir  birim  olup  bölgeye  yer-
leşmesi  sırasında  gelişmiş  geniş  bir  ezilme  zonuyla  belirle-
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nir.  Bu  zon  boyunca  görülen  ve  harita  alanında  tanınabilen
geçiş  kayaları,  Berke  karmaşığına  (JKb)  dahil  edilmiştir.
Boynuyoğunlu,  Güllüler  B'sında  Tersiyere  ait  sedimentitler
(Kuzgun  formasyonu,  Tk)  ofiyolit  topluluğunu  transgressif
olarak  aşmıştır.

Ofiyolit  topluluğu  sahada  alacalı  rengi  ve  özel  topoğrafik
görünüşüyle  kolayca  tanınır,  Köieli  ve  Somaklı  köyleri  ara-
sındaki  kesimde  ofiyolit  topluluğunun  başlıca  şu  özellikleri
dikkati  çeker.  K'den  G'e  sırayla  önce  serpantinit  ve  daha
sonra  kırmızı  derin  deniz  sedimentitleri  bulunmaktadır.  Yer
yer  spiüt  tanınır.  Çok  şiddetli  tektonizma  nedeniyle  bu  farklı
kayaçlar  arasındaki  birincil  ilişki  korunamamıştır.  Magma-
titler  ile  sedimentitler  arasında  sıcak  dokanak  etkilerine  rast-
lanmamıştır.

Ofiyolit  topluluğunda  serpantinit,  volkanit  ve  sedimen-
titler  karmaşık  bir  görünüş  sunmaktadır.  Ayrıca,  geçiş  zon-
lannda  ortama  yabancı  bazı  kireçtaşı  blokları  da  tesbit  edil-
miştir.  Dokanaklar  genellikle  keskin  ve  mekaniktir.

Ofiyolit  topluluğunda hâkim litoloji serpantinittir.  Serpan-
tinit  kırık  yüzeyinde  koyu  yeşil,  ayrışmış  yüzeyde  kahveren-
gimsi  koyu  kırmızı  oldukça  sert,  köşeli  kırıklı,  bazen  yarıl-
gandır.  Yerel  cilalı  ve parlak  yüzeyler vardır.  Arada  ufak  kro-
mit  zuhurlarına  rastlanmaktadır.  Serpantinitin  birincil  ka-
yası  bölgede  görülememiştir.  Ancak  önceki  çalışmalarda  pe-
ridotitin  ve  katmanlı  birincil  yapıların  varlığına  değinilmiş-
tir  (AYAŞLIOĞLTJ,  1970).  Ayrışma  çoğun  demir  mineralle-
rinin  oksitlenmesi  nedeniyle  komşu  kayalarda  ayırtman  kır-
mızı  rengin  açığa  çıkmasına  sebep  olmuştur.

Aradaki  kireçtaşları  ince  katmanlı,  kıvrımcıklı,  pembe
veya  mor,  çoğun  çörtlüdür.  Kireçtaşmda  katman  yüzeyleri
ve  bazı  çatlaklar  manganezle  boyanmıştır.  Bu  yüzeylerde
morumsu  kırmızı  görülür.  Gene  kırmızı  rengin  hakim  oldu-
ğu  bir  başka  kaya  türü  Radyoîarialı  sileksit  ve  çamur  taşla-
rıdır.

Radyolarit  çokça  kırık  ve  çatlaklıdır.  Çatlak  ve  kırık-
lar,  genellikle  kalsit  veya  seyrek  olarak  silisle  dolmuştur.

Yabancı  blokların  çoğu,  Berke  kireçtaşınm  parçalarıdır.
Kireçtaşı  makaslama  düzlemleri  boyunca  ofiyolit  topluluğu
içine  alınmıştır.  Kireçtaşı  blokları  genellikle  merceksel  most-
ra  örneği  sunarlar.  Geçiş  zonunda  uzaklagıldıkea  makaslama
etkisi  azalır.

Ofiyolit  topluluğu  arasında  görülen  bir  diğer  kaya  gru-
bu  volkanitlerdir.  îleri  derecede  ayrışmış  kahverengi,  mor,
bazalt  görünüşlü  bu  kaya  sahada  spilit  olarak  tanımlanmış-
tır.

Bu  araştırmada,  ofiyolit  topluluğunun  genetik  anlamına
yönelik  jeokimyasal  veriler  sağlanamamıştır.  Bununla  be-
raber,  başlıca  spilit,  serpantinit,  radyolarit  ve  pelajik  derin
deniz  sedimentitlerinden  oluşan  bu  topluluğun  özellikleri,  Alp
tipi  ofiyolit  topluluğu  ile  yakm  benzerlikler  sunmaktadır.
Böylece,  topluluk  günümüzdeki  tanımlara göre,  okyanus taba-
nında  bulunan  litolojileri  kapsamaktadır.

Ofiyolit  topluluğu,  bölgede  kapanan  bir  okyanus  kalın-
tısı  olarak  yorumlanabilir.  Bu  okyanusun  yeri,  yayılımı  ve
kapanma  zamanı  hakkında  bu  sınırlı  araştırmayla  yeterli  ve-
ri  sağlanamamıştır.  Ancak,  okyanus  tabanına  ait  bu  kaya-
ların  temel  üzerine  allokton  olarak  geldiği  kesindir.  Yerleşme,
Eosenden  önce  olmuştur.  Çünkü  ofiyolit  topluluğunu  G'de
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Eosene ait  Çatal  formasyonu  (Tc)  ve  N'de  Miyosene  ait  Kuz-
gun  formasyonu  (Tk)  transgressif  olarak  örtmektedir.

Bölgenin  önemli  bir  başka  sorunu  da,  Andırın  kireçta-
şının  (JKa)  taban  veya  öneyinde  sürüklenmiş  serpantinit
ile  sözkonusu  ofiyolit  topluluğundaki  serpantinitin  birbirine
yakın  oldukları  yerlerde  ayırt  edilmesidir.  Andırın  kireçta-
gınm  tabanında  görülen  serpantinitin  hangi  kütleye  bağlı
olduğu,  bu  araştırmada  kesinlikle  saptanamamıştır.

BERKE  KARMAŞIĞI  (JKb)

Ofiyoliti  topluluğunun,  Sır  temel  karmaşığı  üzerine  yürü-
mesi  sırasında  gelişmiş  geçiş  zonu  kayalarının  tümüne  Berke
karmaşığı  (JKb)  adı  uygulanmıştır.

Berke  karmaşığı,  kataklastik  deformasyona  uğramış  ofi-
yolit  topluluğu  kayaları  ile  daha  önceki  çalışmalarda  Berke
olarak  ayrılan  kireçtaşı  ve  kalkşistten  oluşmaktadır.  Ayrıca,
geçiş  zonunda  süreklenme  sırasında,  Sır  temel  karmaşığından
alınmış  kataklastik  kuvarsit  -f  fillat  +  kalkşist  +  kayrak
blokları  da  bulunmaktadır.

Saha  çalışmaları  sırasında,  Berke  karmaşığında  başlıca
üç  kaya  topluluğu  ayrılabilmiştir.

A  —  Ofiyolit-kireçtaşı  geçişi
B  —  Berke  kireçtaşı
C  —  Temel  kayaları-kireçtaşı  geçişi

A  —  OFİYOLÎT-KİREÇTAŞI  GEÇİŞİ

Ofiyolit  topluluğu  kayalarından,  yapraklanması  çok  be-
lirgin  ve  matamorfik  görünüşlü  kayalara  ve  giderek  kalkşist-
lere  geçişin  gözlendiği  bu  zonun  metamorfitlerle  karıştırıl-
ması  olanaklıdır.  Ancak,  dinamik  metamorfizmayla  gelişen
makaslama  klivajı  hariç  rejyonal  matamorfizmayı  işaret  eden
ne  yapısal,  ne  de  mineralojik  deliller  görülememiştir.  Bu
zonda,  hakim  yapı  unsuru  ezilme,  ufalanma  ve  milonitleşme-
dir.  Metaofiyolitten  kalkgiste  geçiş,  her  iki  kaya  arasında
değişik  boyutta  yanal  ve  dikey  girikliklerle  belirir.  Bu  girik
litolojilerin  1/25.000  ölçekli  haritada  gösterilmesi  küçük  boy-
da  olmaları  nedeniyle  çoğu  olanaksızdır.  Kalkşist,  daha  ön-
ceki  çalışmaların  bazılarında,  yeniden  kristallenmiş  olduğu
için  temele  dahil  edilmiş;  diğerlerinde  "dolomitik  kireçtaşı"
adıyla  haritalanmağa  çalışılmıştır.  Gerçekte,  ezik  zondan
uzaklagılınca  kalkşistin  Berke  kireçtaşına  geçtiği  sahada
gözlenmiştir.

B  —  BERKE  KİREÇTAŞI

dukça  geniş  bir  alan  kaplamaktadır.  İnceleme  sahasında,
Berke  kireçtaşı  olarak  ayrılan  bu  kesimde  haritaya  ayrı  ola-
rak  geçirilemeyen,  kataklastik  deformasyonla  gelişmiş  kalk-
şistler  de  vardır.  Yerel  olarak  makaslama  klivajının  çok  ge-
liştiği  bu  kesimleri  kalkşistten  ayırmak  olanaksızdır.  Bu  ne-
denle,  bölgede  genel  olarak  Berke  kireçtaşı  ile  geçiş  zohları
arasında  doğal  bir  kesiklik  yoktur.  Kireçtaşımn  özgül  nite-
liklerinin  tanınmağa  başladığı  ve  oldukça  devamlı  görüldüğü
alanlar  haritada  kireçtaşına  bırakılmıştır.

Kireçtaşı  mavimsi  gri,  siyah,  yeniden  kristallenmig  sert,
sıkı,  köşeli  kırıldı,  orta  ile  kaim  katmanlı  ve  eklemlidir.  Yük-
seklerde  karst  şekilleri  çok  gelişmiştir.  Berke  kireçtaşımn
her  iki  tarafındaki  geçiş  zonlarının  sınırlarında  birçok  genç
çekim  fayı  tesbit  edilmiştir.  Bu  fayların  bölgenin  yükselme-
sine  neden  olan  mekanizmayla  ilişkili  olduğu  sanılmaktadır.

Farklı  litolojilerle  belirlenen  (ofiyolit  veya  temel)  bazı
ekaylar  haritalanabilmiştir.  Berke  kireçtaşımn  kendi  içinde
de  bazı  ekaylarm  gelişmiş  olması  doğaldır.  Ancak  bunların
ayrılması  olanaksızdır.

Daha  önceki  incelemelerde,  Berke  kireçtaşı  bölgesel  iliş-
kiler  dikkate  alınarak  "komprehensif  seriye"  dahil  edilmiştir.
Bölgenin  önemli  sorunlarından  biri  de;  kireçtaşının  Sır  temel
karmaşığı  üzerinde  çökelmiş  otokton  bir  istif  mi,  yoksa,  ofi-
yolit  yerleşmesi  sırasında  sürüklenmiş,  allokton  bir  kütle  mi,
olduğudur.  Sorunun  çözümü  bu  araştırmanın  amaç  ve  kap-
samı  dışındadır.  Ancak,  komprehensif  karbonat  istifinin  To-
ros  kuşağına  ait  olması  Berke  kireçtaşımn  allokton  olduğu
görüşünü  desteklemektedir.

Berke  kireçtaşımn  yaşı,  daha  önceki  araştırıcıların  fo-
sil  bulgularına  dayanılarak  Jurasik-Kretase  olarak  belirlen-
miştir  (ÇAĞLAYIK,  1970).

C  —  KİREÇTAŞI-TEMEL  GEÇİŞİ

Ofiyolit-kireçtaşı  geçişindeki  benzer  koşullar,  kireçtaşı -
temel  kayaları  geçişindede  görülür.  Aynı  yapısal  faktörler  bu
dokanak  boyunca  da  etkili  olmuştur.  Kuvarsit,  fillat  ve  kalk-
nist  bu  zonda  kataklastik  ufalanma  ve  paralanmaya  uğramış-
tır.

Geçiş  zonu  kayalarında  klivajin  çok  gelişmesi,  buna  kar-
şılık  metamorfizma  minerallerinin  bulunmayışı,  kayaların  de-
formasyonu  sırasında  belli  bir  plastikliğe  sahip  olduğunu
işaret  etmektedir.  Sıcaklığın  yeteri  derecede  yüksek  olma-
masına  karşılık,  basıncın  belirli  bir  düzeye  çıkmış  olması,
ofiyolit  topluluğunun  temel  üzerine  yerleşmesiyle  açıklanabi-
lir.  Ofiyolit  yerleşmesi  yükleme  basıncının  ani  olarak  art-
masına  sebep  olmuş,  fakat  sıcaklık  gerekli  düzeye  çıkma-
mıştır.

Berke  karmaşığının  en  ayırtman  litolojisi  kireçtagıdır.
Litolojik  nitelikleri,  Berke  dağından  Diğerfersak  köyüne  ka-
dar  oldukça  bitevil  devam  eder.  Bu  kesimde,  kireçtaşımn
duruşu  NE  doğrultum  ve  KB'ya  eğimlidir.  Berke  kireçtaşı
bu  konumunu,  muhtemelen  ofiyolit  topluluğunun  temel  üze-
rine  yerleşmesi  ile  ilişkili  tektonizmayla  kazanmıştır.

Kuzeyden  güneye  doğru,  Berke  kireçtaşı  Balk  dağı,  Ber-
ke  dağı,  Berke  bent  yeri  ve  Sabunsuyu  deresine  kadar  ol-

ÇATAL  FORMASYONU  (Tç)

Haruniye'nin  NW'smda,  ofiyolit  topluluğu  (Mof)  üze-
rinde  transgressif  Eosen  sedimentitleri  bulunur,  önceki  ça-
lışmalarda,  Çatal  tepedeki  kireçtaşı  ayrı  haritalanarak  for-
masyon  aşamasında  adlanmıştır  (ÇAĞLAYIK,  1970).

Bu  incelemede  Çatal  kireçtaşının  tabanında  görülen  ve
şeyil  +  kumtaşı  -f  konglomera  nöbetleşmesinden  oluşan  bi-
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rim  kireçtaşı  ile  birlikte  Çatal  formasyonu  olarak  ayrılmıştır.
Ofiyolit  topluluğu  üzerinde  birim,  kumtaşı  -f  §eyil  nöbet-

leşmesiyle  başlar.  îstif,  beyaz,  kof,  dayanmışız  killi  kireç-
taşı  ile  bununla  dereceli  geçişli  olan  kırmızı  çamurtaşlarıyla
devam  eder.  Daha  üstte  kırmızı,  gevşek  tutturulmuş,  poli-
jenik  konglomera  bulunur.  îstifin  tavanmdaki  kireçtaşı  &yn
haritalanmıştır.

Çatal  formasyonunun  kireçtaşı  üyesi  üzerine  Miyosen
yaşlı  Kuzgun  formasyonu  gelir.  Kireçtaşı  ihtiva  eden  Kuz-
gun  formasyonunun  konglomera  düzeyleri,  araya  bir  aşınma
döneminin  girdiğini  belirtir.

Çatal  formasyonun  tabanındaki  konglomera  -f  kumtaşı
+  seyil  istifi  ile  Kuzgun  formasyonu  fasiyes  bakımından  çok
benzerlidirler.  Kireçtaşı  devamlı  değildir.  Bu  nedenle,  kireç-
taşınm  bulunmadığı  yerlerde  iki  birimin  sınırı  yaklaşık  çizil-
miştir.  Formasyonun  tüm  kalınlığı  50  m  kadardır.  Kireçta-
şından  derlenen  nümunelerdeki  fosiller,  Prof.  Dr.  A.  Dizer
tarafından  tayin  edilmiş  ve  Üst  Ipresiyen  yaşı  verilmiştir.
Önceki  incelemelerde  Çatal  kireçtaşmm  zengin  fosil  bulgula-
rıyla  îpresiyen  yaşında  olduğu  belirtilmiştir  (ÇAĞLAYIK,
1970).

KUZGUN  FORMASYONU  (Tk)

Bu birim,  inceleme  alanında  Kuşçu köyünün G'sinden,  K'e
doğru  Cerrah  dere  boyunca,  Güllüler,  Gönlükaralar,  Hacılar
tepe  mevkii  arasındaki  bir  şerit  boyunca  uzanır.  K'de  Top-
rakhisar  deresi  ve  G'de  Maraşh  tepeden  itibaren  geni§  alan-
lar  kaplar.

îstif  başlıca  kumtaşı  +  konglomera  +  seyil  ve  seyrek
kireçtaşı  nöbetleşmesinden  oluşur.  Kuzeyde  Zeytindere  ve
Hartlap  köyü  dolaylarında  iri  çakıllı  konglomera  -f  kumta-
§ı  birimin  başlangıç  düzeylerini  oluşturur.  Toprakhisar  dere-
si  dolaylıda  istif,  10  m  kadar  kalın  bol  fosilli  bir  taban  ki-
reçtaşı  ile  başlar.  Benzer  resifal  kireçtaşı  gelişimine  Köleli
köyü  dolayındaki  Kısıkkaya  mevkiinde  de  rastlanmış  ve  ge-
nellikle  birimin  başlangıç  düzeylerini  yansıtan  bu  kireçtaşı,
ayrı  haritalcoımıştır.  Tabanda  konglomera  veya  kireçtaşı
düzeyleriyle  başlayan  istifin  üst  düzeylerinde  şeyil  katkısı  ar-
tar  ve  giderek  şeyilin  çoğunlukta  bulunduğu  kesimler  ege-
men  olur.  Yerel  değişimler  dışında  birim  bitevil  görülür.

Kuzgun  formasyonu,  ofiyolit  topluluğunu  Sır  temel  kar-
maşığını  ve  Berke  karmaşığını  transgressif  olarak  aşar.  Üze-
rine  Jurasik-Kretase  yaşlı  Andırın  kireçtaşı  (JKa)  şariyajla
gelir.

Kuzgun  formasyonunun  stratigrafik  istifdeki  konumu,
bölgenin  jeolojik  evriminin  yorumlanması  açısmdan  önemli-
dir.  Çünkü  temel  üzerine  itilen  ofiyolit  topluluğu  ile,  böl-
geye  Miyosen  sonunda  sürüklenen  birimlerin  ayırdma  ola-
nak  sağlamıştır.

Kuzgun  formasyonu  bölgenin  yapı  iskeletini  kazanma-
sından  sonra  çökeldiğinden  bir  molas  istifi  olarak  kabul  edi-
lebilir.  Genellikle  sığ  deniz  ve  karasal  çökelme  koşulları  söz
konusudur.

Kuzgun  formasyonunun  tabanındaki  kireçtaşmdan  der-
lenen  fosiller  Prof.  Dr.  A.  Dizer  tarafından  tayin  edilerek  bi-
rimin  Miyosen  yaşında  olduğu  belirlenmiştir.  Ayrıca  bazı-

nümunelerde  taşınmış  Eosen  fosillerine  de  rastlanmıştır.  Bi-
rimin  Miyosen  yaşında  olduğu  daha  önceki  araştırmacılar  ta-
rafından  da  saptanmıştır  (AYAŞLIOĞLU,  1970;  ÇAĞLA-
YIK,  1970).

ANDIRIN  KÎKEÇTAŞI  (JKa)

İnceleme  alanında,  Kuvaterner  öncesi  tüm  birimlerin
üzerinde  görülen  kireçtaşına,  önceki  çalışmalarda  Andırın  ki-
reçtaşı  adı  uygulanmıştır  (AYAŞLIOĞLU,  1970).  Aynı  ad
tarafından  da  benimsenmiştir.  Diğer  araştırmalarda  kireçta-
gmın  konumu,  yaş  ilişkisine  göre  değerlendirilmiştir.  Bu  ince-
lemede,  Andırın  kireçtaşmın  Miyosene  ait  Kuzgun  formasyo-
nu  (Tk)  üzerinde  bulunduğu  kesinlikle  tesbit  edilmiştir.

Fosil  bulgularıyla,  Andırın  kireçtaşmın  Jurasik-Kretase
sistemlerine  ait  olabileceği  belirlendiğinden,  bu  konumunu
Miyosen  sonrası  bir  itilmeyle  kazandığı  anlaşılmaktadır.  An-
rırın  kireçtaşmın,  bu  olağan  olmayan  konumunu  denetleye-
bilmek  için  harita  alanı  dışında  da  Kuzgun  formasyonuyla
ilişkisi  araştırılmıştır.  Böylece,  Andırın-Maraşj  yolu  ve  Elma-
dağı  dolayında,  kireçtaşmın  Miyosen  sedimentitleri  üzerine
itildiği  kesinlikle  görülmüştür.

Andırın  kireçtaşmın  mostraları  harita  alanının  W'smda
oldukça  devamlı  ve  geniş  alanlar  kaplamaktadır.  Eynallı,
Kuzgun  ve  Maraşh  tepeden  kuzeye  doğru  Uzundağa  kadar
devamlıdır.  Harita  sahası  dışında  da  Tokmaklı,  Andırın  vb
geniş  alanlar  kapladığı  bilinmektedir  (1/500.000  ölçekli  MTA
Jeoloji  haritası,  Hatay  paftası).

Andırın  kireçtaşı,  gri,  bej,  sıkı,  sert,  dayanmalı,  yeniden
kristallenmiş,  orta-kalm  katmanlı  ve  eklemlidir.  Az  eğik  ki-
reçtaşı,  bu  bölgedeki  çoğu  yüksek  tepelerin  üzerinde  bir  tab-
lamsı  görünüşe  sebep  olmuştur.  Kireçtaşı  ile  ofiyolit  veya
Kuzgun  formasyonu  arasındaki  dayanım  farkı  nedeniyle  de-
vamlı  bir  dikyarla  sınırlanmış  görülür.  Bu  dikyarm  önünde,
oldukça  kalın  ve  yaygın  yamaç  molozu  örtüsü  bulunmaktadır.
İnceleme  alanında  kireçtaşmm,  şariyaj  düzlemi  üzerindeki  gö-
rünür  kalınlığı  100-150  m  kadardır.  Kalınlık  Tokmaklık-An-
dırm  yakınında  500  m'ye  ulaşır.  Çoğun  yüksek  tepeleri  örten
Andırın  kireçtaşı  çok  erimelidir.  Gelişmiş  karst  şekilleri  yay-
gındır.  Karstlagma,  tabandaki  geçirimsiz  birimlere  kadar
ilerlemiş,  büyük  erime  hunileri  ve  uvalalar  gelişmiştir.  Taş
oluk  ve  Senir  yaylaları  en  belirgin  uvala  örnekleridir.  Bu
erime  çukurluklarının  tabanında  çoğu  ofiyolit  veya  kırmızı
toprak  (terra  rossa)  vardır.

Andırın  kireçtaşmın  tabanında  yerel  olarak  pembe  paîajik
kireçtaşma  da  rastlanır.  Bu  kireçtaşı  yerel  mostrah  olması
ve  ofiyolit  üzerinde  veya  kireçtaşmın  tabanında  allokton  ko-
numu  nedeniyle  çoğu  yerde,  ayrılamamış  sadece  Köleli  ma-
hallesi  kuzeyindeki  büyükçe  bir  mostrası  ayrı  olarak  harita-
lanmıştır.

BAZALT

Haruniye  düzlüğünde,  kalın  alüvyon  örtüsü  altında  genig
lav  akıntıları  halinde  ortaya  çıkar.  Bölgenin yapı  ilişkileri  için-
de,  ofiyolit  yerleşmesinin  neden  olduğu,  yapısal  çukurluk
boyunca  çıkan  yarık  erüpsüyonları  olduğu  anlaşılmaktadır.
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Bu  görüş,  bazı  genç  faylar  boyunca,  bazaltın  ilişkisi  ile  de
desteklenmektedir.

Taze  yüzeyde,  çok  gözenekli  ve  morumsu  siyah  olan
bazaltın,  mikroskop  çalışmalarıyla,  bağlıca  labrodor-bitovnit
bileşiminde  plajyoklas  ile  piroksenden  oluştuğu  ortaya  kon-
muştur.  Olivin  de  içerdiğinden,  kökensel  olarak  alkali-oüvin
bazalt  ailesine  bağlı  olduğu  sanılmaktadır.

ÇİFTLİ  FORMASYONU  (Qç)

Haruniye'nin  kuzeyinde  oldukça  geniş  bir  alan  Kuva-
terner'e  ait  çimentolanmış  yamaç  molozuyla  kaplıdır.  Ayrı
olarak  haritalanan  bu  birime,  ÇAĞLAYIK  (1970)  tarafın-
dan  Çitli  (Zindegen)  dolayı  tipik  mevki  kabul  edilerek"Çitli
formasyonu"  adı  verilmiştir.  Tarafımızdan  da  aynı  ad  kul-
lanılmıştır.

Bölgenin  kuzey  ve  doğusundaki  yüksek  dağlardan  sü-
rüklenen  çeşitli  malzeme,  oldukça  sıkı,  kalkarll  bir  çimentoy-
la  tutturularak  Çiftli  formasyonunu  oluşturmuştur.  Görü-
nür  kalınlığı  20-30  m  kadardır.  Yerel  olarak  çok  daha  kalın
olduğu  kesitler  vardır.  Bazen  katmanlı  ve  yerel  erimelidir.
Sabunsuyu  vadisinin  mansap  kısmına  doğru  Çitli  konglome-
rasında  erimeyle  oluşmuş  koğuklar  görülmüştür.

Birimin  tabanında  genç  bazalt  bulunur.  Birikinti  konisi
durumundaki  bu  konglomerada  fosile  rastlanmamıştır.  Ancak
genel  konumuyla  Kuvaterner'e  ait  olacağı  kabul  edilmekte-
dir.

YAMAÇ  MOLOZU  (Qy)

Bölgenin  hızlı  yükselmesi,  sarp  topografyası  ile  sert  ve
kırılgan  kireçtaşı,  kuvarsit,  kalkşist  gibi  litolojilerin  genlg
alanlar  kaplaması,  yamaç  molozunun  çok  yaygın  bulunma-
sına  sebep  olmuştur.  Yamaç  molozuyla  kaplı  geniş  alanlar
haritaya  işaretlenmiştir.

Kuzeyden  güneye,  Bagkonuş  dağının  etekleri,  Kalebaşı
dolayı,  Döngele  köyü,  Balk  ve  Berke  dağlarının  Ceyhan  va-
disine  bakan  yamaçları,  Andırın  kireçtaşınm  hemen  hemen
tüm  çevresi,  Beşikdüldül,  Kayadüldül...  vb.  yüksek  dağla-
rın  etekleri  oldukça  kaim  yamaç  molozuyla  kaplıdır.  Ayrıca
laıvarsit  yamaçlarda  da  taş  selleri  bulunmaktadır.

ALÜVYON  (Qal)

Razervuar  alanında,  Ceyhan nehri  genellikle  dar  ve  derin
bir  vadide  aktığı  için  alüvyon  sınırlı  alanlarda  bulunur.  Kı-
zıltaş  bentyerinin  kuzeyinde,  Maraş  düzlüğüne  doğru  alüvyon
genişler.

Vadi  boyunca  görülen  önemli  alüvyon  alanları  haritaya
geçirilmiştir.  Ceyhan'ın  akışı  çok  hızlı  olduğu  için  nehir  ya-
tağında  iri  bloklar  bulunur.  Berke  bentyerinin  mansabında
vadi  yeniden  genişler  ve  alüvyon  kalınlaşır.  Daha  aşağı  ke-
simde,  harita  sahası  dışında,  alüvyonla  kaplı  geniş  alanlar
vardır.

YAPISAL.  JEOLOJİ

İnceleme  alanı  Amonos  dağ  silsilesinin  N  ucunda  bulun-
maktadır.  Amonos  kuşağı  Türkiye  tektoniği  içinde  genel  gi-
dişlerden  farklı  özellikler  sunar.  Toros  ve  SE  Anadolu  dağ-
larının  E-W  doğrultulu  olmasına  karşılık  Amonoslarda  yak-
laşık  K-G  duruş  belirgindir.  Torosların  uzun  mesafeler  de-
vam eden D-B doğrultusunun SO dereceye yakm dönerek ters-
lenmesi,  Türkiye  tektoniğinin  ilginç  sorunlarından  biridir.

Bu  farklı  doğrultuların  kesişme  bölgesi  yaklaşık  Maraş'ın
B'suıa  rastlar.  Amonos  kuşağı  ile  Toros  kuşağı  arasındaki
iligki,  Tersiyer  serimentitleriyle  örtüldüğünden  ana  tektonik
öğeleri  tanımak  güçtür.  Aslında  çalışma  sahası,  Amonos  ku-
gağımn  N'inde  kaldığı  için  Toros  kuşağının  bu  bölgedeki
yapısal  nitelikleri  hakkında  derlenebilen  bilgi  de  azdır.

Bölge  karmaşık  bir  yapı  evrimi  geçirmiştir.  Çalışma  sı-
rasında  bu  karmaşıklığı  açıklayan  veriler  derlenmiş  ve  so-
nuçta  aşağıdaki  basitleştirilmiş  taslak  kesit  çizilebihnigtir
(Ş.  3).

Kesitte  görüldüğü  gibi  yapı  unsurları  rejyonal  ölçekte
benzer  konumdadır.  Bu  yapısal  uyumun  oluşması  için  şiddetli
bir  tektonizmanın  bölgeyi  etkilemiş  olması  gereklidir.  Andı-
rm'dan  Türkoğlu'na  doğru  çizilen  rejyonal  kesitle  yapısal
uyum  deneştirilmiştir.

Ş.  4'de  görüldüğü  gibi  bölgenin  belirli  yapı  özelliği  ekaylı
olmasıdır.  D'da  Kızıldeniz-Maraş  depresyonundan  W'da  ça-
lışma  alanını  içeren  bölgeye  kadar  belirgin  bir  homoklinal
yapının  geliştiği  birçok  kesitte  gözlenmiştir.  Bölgede  tanınan
şiddetli  tektonizmanın  okyanus  taban  malzemesinin  kıta  ka-
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Şekil  i:  Andmn-Tttrkoglo  arasındaki  bölgenin  taslak  jeoloji  kesiti

Figure 4:  Geological  section  ot  the  »Tea  between  Andırın-Türoğlu

buğu  üzerine  yerleşmesi  sırasında  geliştiği  anlatılmaktadır
(Ş.  5).  Bu  yerleşmenin,  SE  Anadolu'nun  Kretase  sonundaki
itilmeleri  ile  genetik  ilişkisi  olabilir  (HALL,  1976).

Çalışma  alanı,  okyanus  taban  malzemesinin  kıta  üze-
rine  yerleştiği  yürüme  zonunun  cephesine  yakın  bir  bölgede
yer  almaktadır.  Ana  bindirme,  Sır  temel  karmaşığı  ile  ofi-

yolit  arasındadır.  Aradaki  büyük  kireçtaşı  kütlesi  birlikte
sürüklenmiştir.  Böylece  stratigrafi  bahsinde  değinilen  üç
yapısal  son  ayırt  edilebilmigtir.  Her  üç  yapısal  geçig  zonun-
da  da,  şiddetli  makaslama  nedeniyle  gelişen  kırılma  klivajı
fracture  cleavage)  som  kayada  geniş  aralı  bağlar,  gitgide
südaşarak  kayaya  şist  görünüşü  kazandırır.  Birimler  ara-
sındaki  dayanım  farkı  nedeniyle  deformasyonun  (makaslama
stresi)  bu  dokanaklarda  birikmiş  olması  olağandır.

Bu  dokanaklardan  uzaklaştıkça  daha  som  kayaya  geçil-
diği  görülür.  Ancak  som  kaya  içinde  de  yenilmenin  geliştiği
bölgeler  vardır.  Yapı  homoklinal  olduğundan  homojen  litolo-
jilerde  bunları  saptamak  güçtür.  Berke  kireçtagmda  som  ka-
ya  içinde  yer  yer  yapraklanmak  ezik  zordarın  bulunuşu  bu-
na  örnek  verilebilir.  Bu  ekaylardan  bazıları  ancak  gisti  ofi-
yolit  katkılarının  bulunduğu  kireçtaşlarıyla,  kireçtaşı  ve  kalk-
şistlerin  bulunduğu  temel  kayalarında  tanınabilmiştir.

Kuzgun  formasyonunun  dar  ve  uzun  bir  şerit  içinde  gö-
rülmesi,  bölgede  ana  şariyaj  cephesi  arkasında  K-G  doğrul-
tu  lu  yapısal  bir  çukurun  oluştuğuna  igaret  eder  (Ş.  6).

Eu  çukurun  B  kanadını  ofiyolit  topluluğunda  gelişmiş
bir  yükselim oluşturmaktadır.  Genç örtülerin  altında  gizlendi-
ğinden bugün görülemiyen bu  yükselim,  muhtemelen  oflyolitin
kendi  içerisindeki  bir  ekaya  karşılık  olmalıdır.  Yükselimin
varlığını  işaret  eden  bir  başka  veri  ise  Miyosen  sonunda  ge-
lişmiş  Audırın  itilmesinin  bu  yükselimi  asamamıg  olmasıdır.

Çalışma  alanındaki  topografya  yüksekliklerini  oluşturan
az  eğik  Andırın  kireçtaşı,  eski  çalışmalarda  sorun  olmuş-
tur.  Çünkü  fosil  bulgularına  dayanarak  Jurasik-Kretase  yağı
verilen  bu  kireçtaşınm  önceki  çahşmalarca  pek  çok  yerde
Miyosen  yaşlı  molas  istifinin  üzerinde  oturduğu  farkedilmiş
ve  bu  uyumsuzluk  bazı  yerel  faylarla  açıklanmaya  çalışılmış-
tır.  Bu  çalışmada  Andırm-Tokmaklı-Marag  arasmdaki  bölge-
de  bu  ilişki  araştırılmış,  ve  Miyosen  sonunda  N'den,  Toros-
lardan  Amonoslara  doğru  bir  itilmenin  geliştiği  anlaşılmıştır.
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Haritalanan  Andırın  kireçtaşı  mostraları  bu  itilmenin  öne-
yindeki  bazı  küplerdir.  Çalışma  alanında  10  km  kadar  izle-
nebilen  az  eğik  sariyaj  düzlemi  itilmenin  geni  hakkında  bil-
gi  vermektedir.

İtilme  boyunca  tabandaki  kayalar  ile  Andırın  kireçtaşı
arasında  aşırıparalanma  gelişmiştir.  Saha  gözlemleri  itilme
düzleminin  oldukça  düzensiz  olduğunu  ortaya  koymuştur.
Bu  düzlem  boyunca  Andırın  kireçtaşı  öneyinde  bölgeye,  ba-
zı  yabancı  bloklar  da  taşınmıştır.  Bunlardan  Kızılcaoba  yay-
lası  ve  Ceyhan  nehrinin  B  yakasında  Kızılkaya  mahallesi  do-
layında  Miyosen  molası  üzerinde  görülen  üst  Kretase-Paleo-
sen  yaşlı  pelajik  kireçtaşları,  Andırın  kireçtaşı  altında  sü-
rüklenen  bloklara  örnek  verilebilir.

Andırın  kireçtagmın  yerdeğiştirmesine  neden  olan  stres-
ler,  muhtemelen  Başkonuş  dolayındaki  Kuzgun  formasyonu-
nun  tabanında  bulunan  kireçtaşı  üyesinin  de,  istifin  daha  üst
düzeyleri  üzerine  sürüklenmesine  sebep  olmuştur.

Genel  duruşları  uyumlu  olan  bütün  ekaylarm  aynı  kuv-
vet  alanı  içerisinde  oluşacağı  açıktır.  Bu  nedenle,  harita  sa-
hasında  saptanan  şariyajlarm  tek  tek  anlatımına  gidilmeye-
cektir.

FAYLAR

Eski  çalışmalarda  görüldüğü  gibi  (AYAŞLIOGL.U,  1070;
ÇAĞLAYIK,  1970;  KIRMACIOGLU  ve  diğerleri,  1976)  re-
zervuar  alanı  ve  dolayında  pek  çok  doğrultulu  atımlı  ve  dü-
şey  fay  haritalanmıştır.  Bunlar,  tüm  litoloji  birimlerini  kes-
tiği  için  genç  faylardır.  Görünür  atımları  genellikle  100  m
kadardır.  Faylar,  çok  değişik  doğrultularda  uzanırlar.  Bu
bakımdan  gruplandırılmaları  güçtür.  Çalışma  alanı  için  dik-
kati  çeken  bir  özellik  düşey  fayların  genellikle  kireçtaşı  blok-
larım  çevrelemiş  olmasıdır.  Bu  gözlem,  fayların  genç  yüksel-
melerle  ilişkili  olabileceğini  ortaya  koymuştur.  Aslında  bazı
bölgelerde,  örneğin:  Somaklı  köyü  K'i  ve  Bözfenk  köyü  G'inde
kireçtaşmm  görülen  tüm  dokanağını  çevrelemesi  bu  görüşü
desteklemektedir.  Kireçtaşı  ile  çevre  kayalar  arasındaki  bağıl
hareketin  araştırılması,  kireçtaşlarının  diğerlerine  karşı  yük-
seldiğini  göstermektedir.  Geçiş  zonu  kayalarında  klivaj  düz-
lemlerinin  eğim  kazanması  bununla  ilişkilidir  ve  yüksek  açı-
lı  düzlemler  boyunca  çevre  kayalar  çekimle  düşmüştür  (Ş.  7).

Bu  özelliğe  çalışma  alanında  kireçtaşmm  pek  çok  do-
kanağmda  rastlanmıştır.  Ancak  jeoloji  evrimini  açıklayıcı  ni-
telikte  görülmediklerinden  karmaşıklığa  neden  olmaması
amacıyla  bu  faylar  haritada  gösterilmemiştir.  Ofiyolit  yer-
leşmesinin  neden  olduğu  kaim  örtü  altında  özgül  ağırlığı  da-
ha  küçük  olan  kireçtaşı  kütlesi  diyapirik  yükselim  geçirmiş
olmalıdır.

İnceleme  alanmdaki  yaygın  genç  bazalt  lavları  yakla-
şık  K-G  gidişli  topoğrafik  çukurluklarda  görülür.  G'deki  çu-
kurluk  bir  yapısal  alçalım  olmalıdır.  Haruniye-Berke  dağı
ile  daha  N  de  kalan  dağ  silsilesi  arasındaki  geniş  alçalım
içinde  bazaltın  görülmesi,  bunların  yanm  erüpsüyonları  ol-
duğuna  işaret  etmektedir.

MÜHENDİSLİK  JEOLOJİSİ

Ceyhan  nehri  N'de  Kızıltag  ve  S'de  Köleli  mahallesi  ara-
sındaki  kesimde  dar  ve  derin  kazılmış  bir  vadide  akmakta-

Şekil  7:  Kireçtaşı  ve  temel  kayaların  diyapirik  yükselmelerine
bağlı  olarak,  gatiyaj  düzlemlerinin  yüksek  ası  kazanarak  se-
kim  faylarının  oluşma  mekanizmasını  açıklayan  taslak.

Figure  7:  Sketches  to  explain  formation  of  gravity  faults  due  to
dlapiric  uplifts  of  the  limestone  and  basement  rocks.
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dır.  Vadi  boyunca  bu  kesimde  topoğrafik  yönden  elverişli
görünen  çeşitli  baraj  yerleri  vardır.

Ön incelemelerde, sırayla, akış yönünde Kızıltaş,  Sır, Düz-
kesme,  Bani,  Berke  A-B ve  C bent yerleri  üzerinde  durulmuş-
tur.  Halen,  master  plân  düzeyinde,  Ceyhan  nehrinin  sözko-
nusu  kesimi,  çeşitli  yönleriyle  değerlendirilmektedir.  Yapı-
lan  çalışmalara  göre,  maksimum  su  düzeyinin  450  yükselti-
sine  kadar  çıkabileceği  düşünülmektedir.  Seçilecek  baraj  yer-
lerine  göre  rezervuar  alanları  ve  maksimum  su  yükseltileri
değişecektir.  Ancak  tüm  bölge  için  benzer  sorunlar  sozko-
nusudur.  Ceyhan-Berke  rezervuar  alanıyla  dolayında  ve  di-
ğer  baraj  yerlerinde,  tünel  güzergâhları  boyunca  daha  önce
yapılmış  çeşitli  araştırmalar  vardır  (AYAŞLIOĞLU,  1970;
ÇAĞLAYIK,  1970;  SÜMERMAN,  1976;  KIRMACIOĞLU  ve
diğerleri,  1976  vb).  Bu  çalışmalarda  gerek  rezervuar  ala-
nının  gerekse  düşünülen  baraj  yerlerinin  jeolojisi  incelenmiş,
değişik  ölçeklerde  haritaları  yapılmış,  yerüstü  ve  yeraltı  ve-
rilerine  dayanılarak  mühendislik  jeolojisi  sorunları  değerlen-
dirilmiştir.  Dolayısıyle,  daha  önceki  araştırmalarda  varılan
benzer  sonuçlara,  tekrardan  kaçınmak  amacıyla  değinilmeye-
cektir.

Bu  incelemede  bölgenin  jeolojisi  rejyonal  ölçekte  ele  alın-
mış  ve  bazı  farklı  sonuçlara  varılmıştır.  Bu  nedenle,  kar-
maşık  tektonik  ilişkilerin  de  zorladığı  bölgesel  çözümler,  mü-
hendislik  jeolojisi  sorunlarının  da  aynı  ölçekte  değerlendiril-
mesini  gerektirmiştir.

I>ÖÎ£UK  VE  AKARSU  AGl

Bölgenin,  egemen  tektonik  nitelikleri  doruk  ve  akarsu
ağının  gelişmesini  belirgin  şekilde  etkilemiştir.  Ceyhan  neh-
ri  ve  kollarında  dik  açılı  drenaj  örneği  olağandır.  Akarsu
ağındaki  bu  dik  açılı  dönüşler  eklemlere,  katman  ve  klivaj
düzlemlerine  paralel  bulunmaktadır.

Bölgenin  çok  hızlı  yükselmesi  Ceyhan  vadisinin  bu  kadar
dar  ve  derin  kazılmasına  sebep  olmuştur.  Çoğu  yan  dereler
vadilerini  aynı  hızla  aşmdıramadıkları  için  askıda  kalmış-
lardır.  Dar  ve  derin  boğazlarda  düşeye  yakın  vadi  duvarları-
nın  varlığı  kuvarsit,  kalkşist  ve  kireçtaşmm  fiziksel  nite-
likleriyle  ilişkilidir.

Kızıltaş  bent  yerinden  akış  aşağıya  Ceyhan  nehrinin
önemli  kolları:  W'da  Toprakhisan,  Boynuyoğunlu  ve  Cerrah
dereleridir.  E'da  Çoğugan,  Kayadüldül,  Suluca,  Beilke  dere  ve
Sabunsuyu  vadileri  vardır.

Bölgede,  topografya  çok  sarp  ve  haşindir.  Yükseltisi  2.000
m'yi  aşan  zirveler  vardır.  Gökçebel  (2.090),  Karlık  (2.083),
Beşikdüldül  (2.248),  Balk  dağı  (1.589),  Berke  dağı  (810)...vb
tipik  alpin  zirvelerden  bazılarıdır.  Temel  ve  Berke  karmaşığı-
nın  oluşturduğu  dağlarda  egemen  yapısal  duruşa  paralel  NE-
SW  doğrultu  çok  belirgindir.  Ofiyolit  topluluğu  ile  Tersiyer
sedimentitlerinde  genellikle  geniş  ve  yayvan  vadiler  açılmış-
tır.

Bölgede,  az  eğik veya yataya yakın duruşlu Andırın kireç-
taşmm  görünüşü  diğerlerinden  farklıdır.  Bu  kesimde  tepeler
daha  yayvan  ve  üzerleri  tablamsı  görülür.  Morfolojik  olarak
Başkonuş  dağındaki  Kuzgun  formasyonunun  şariyajla  diğer
birimler  üzerine  gelen  kireçtaşı  üyesi  de  benzer  görünüştedir.

ALANINDAKİ  BtRtMLBRtN  SU  TUTMA
NİTELİKLERİ

Kuzeyden  güneye  doğru,  rezervuar  alanının  önemli  hit
kısmı,  Sır  temel  karmaşığındadır.  Başhcametakuvarsit  .4-  fil-
lat  ~j-  kayrak  ve  kalkşist  merceklerinden  oluşan  bu  birim
geçirimsiz  kayalardan  oluşmuştur.  Bağıl  olarak  metapelitik
olanlar  daha  geçirimsizdir.  Kuvarsit  ve  kalkşistte  eklem,  kı-
rık  ve  klivaj  düzlemlerinin  bağlantılı  olduğu  kesimlerde  ge-
çirgenlik  biraz  armıştır.  Ancak  birim  geçirimli  sayılamaz.

Sır  ve  Düzkesme  bent  yerlerinde  mutelif  yükseltilerde
açüan  araştırma  galerileri  ve  deneme  sondajları  da bu  sonucu
doğrular.  Sadece  nehir  yükseltisine  yakın  açılmış  galeriler-
de,  tavandaki  ezik  zonlardan  veya  süreksizlik  düzlemlerinden
az  miktarda  (<0,5  l/s)  su  geldiği  görülmüştür.  Bu  gözlem
kuvarsitten  belli  zonlarda  az  miktarda  sızma  olabileceğini
kanıtlamaktadır.

Rezervuarm  su  tutması  bakımından  temel  karmaşığına
ait  kayaların  bulunduğunu  kesimden  su  kaçağı  söz  konusu
değildir.  Daha  güneydeki  kesimde  ofiyolit  topluluğu  ve  Ber-
ke  karmaşığı  bulunmaktadır.  Ofiyolit  topluluğuserpantinit  -f~
radyolarit  -f  spilit  4-  kireçtaşından  oluşmaktadır.  Bu  birim
de  geçirimsiz  kayalardan  oluşmuştur.  Pompalama  deneyle-
rinde  su  kayıplarının  az  olması  yerel  erimeler  dışında  kireç-
taşmm  da  az  geçirimli  olduğu  görüşünü  desteklemektedir.
Bazı  düzeylerde  su  kayıpları  artmışsa  da  tekrar  geçirimsiz
veya  az  geçirimli  kireçtaşma  girilmiştir.

Ancak  karbonat  kayalarında  geçirgenliğin  yerel  olarak
değişmesi  olağandır.

KAYNAKLAR

Rezervuar  alanında,  kaynaklardan  olan yeraltısuyu  boşal-
ması  azdır.  Bölgede  görülen  kaynaklar  jeoloji  haritasına  işa-
retlenmiştir.  Karst  kaynaklarını  belirtmek  için  farklı  i§aret
kullanılmıştır.  Büyükçe  debili  kaynaklar  genellikle  maksimum
su  yükseltisinin  çok  üzerinden  (600*800  m)  boşalmaktadır.

Sır  temel  karmaşığı,  ofiyolit  topluluğu  ve  Tersiyer  se-
dimentitleri  geçirimsiz  litolojilerdir.  Bu  nedenle  geçirimsiz
birimlerin  bulunduğu  alanlarda  yüzey  sellenmesi  çok  geliş-
miştir  ve  kaynaklar  eklem,  kırık  veya  klivaj  düzlemlerinden
çıkan  debisi  0,5-1  l/s  dolayında  sızıntılardır.  Bazen  de,  bu
geçirimsiz  birimleri  örten  yamaç  molozu  altından  çıktıkları
saptanmıştır.  Temel  karmaşığı  arasındaki  kalkşist  mercek-
lerinde  de  bazı  karst  şekilleri  ve  kaynaklar  gelişmiştir.  An-
cak  geçirimsiz  temel  kayaları  arasında  ve  beslenme  alanla-
rı  sınırlı  olduğu  için  genellikle  debileri  azdır.

Bölgenin  N  ve  W'sindaki  yüksek  tepelerde  karstik  kireç-
taşları  bulunmaktadır.  Oldukça  geniş  bir  yer  kaplayan  ve
tabanında  geçirimsiz  ofiyolit  veya  Tersiyer  sedimentitleriyle
sınırlanmış  bu  kireçtaşlarmdan  çok  sayıda  karst  kaynağı  bo-
şalmaktadır.  Bu  kaynakların  çıkış  yükseltileri,  800-1.000  m
dolayındadır.  Beslenme  alanları  çok  daha  yüksektir.  Dolay-
siyle  rezervuar  alanıyla  ilişkileri  söz  konusu  değildir.

Rezervuar  alanının  2  km  kadar  W'sinda  Somaklı  dola-
yındaki  kaynaklar  az  debilidir.  Saptanan  üç  kaynak  720,  740
ve  800  m  yükseltilerinden  çıkmaktadır.  Ceyhan  nehrinin  S'in-
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de yamaç molozu, Çatal kireçtaşı ve ofiyolit topluluğunun
kırıklarından çıkan gene önemsiz kaynaklar vardır, Çatak
NW'smd&ki Kırkgöz kaynakları da az debili yerel bir kireç«
taşı merceğinden çıkarlar, Birkaçı derenin alüvyonuna karı-
lır. Debisi I IJB kadar tahmin edilen bir digeri YSE tara-
fından yol kenarındaki çeşmeye bağlanmıştır.

Sabunsuyu deresinde Acısu kaynağı 850 m dolayından
boşalmaktadır, Derenin güney yamacındaki kereçtap ile ge«
girimsiz ofiyoiit topluluğu sınıra yakın bir yerden çıkar. Kli«.
vaj ve eklem düzlemleri boyunca süzülen yağış ofiyolitin olu§-
turdufu geçirimsiz sınırın üstünde vadiye boşalmaktadır. BU
raf nida kırmızı-earınısı tortu vardır. Debisi 3-4 1/s kadar olma*
lıdır. Bu kaynatın biraz yukarısında, su alman kanaldan
beslenen bazı sızmalar tesbit edilmiştir. Sabunsuyu vadisin-
de başka önemli bîr kaynak görülememiştir. Sabunsuyunun
membaına doğru 600 m'nin üzerinde birçok kaynak bulun-
maktadır.

İnceleme alanında ayrıca Hartlap ve Haruniye ılıcaları
vardır. Her ikisi de ofiyolit topluluğu ile ilişkili termal kay*
naklardır, Hartlap ılıcası Kızıltaş bentyerine yakm Kuzgun
formasyonunun tabanındaki konglomeradan çıkar» Yükseltisi
430 m dolayındadır. Suyu kükürtlüdür. Debisi yaz aylarında
10 l/s kadardır.

Diferi Berke bentyerinin mansabmdaki ılıcadır» Havuza
bağlandığı için debisi hakkında kesin birpy söylenemez. Ofi-
yolit^kireçtap dokanağıyla ilişkili bir boşaltma olmalıdır.
Beslenmenin sol sahildeki kiregtapndan olduğu düşünülmek-
tedir, Yüzeysel beslenme söz konusudur. Ilıcanın sıcaklığı
İle jeotermik gradyandan yararlanarak suyun geldiği derinlik
hakkında yapılacak değerlendirme çok genel bir sonuç ve*
recektir, Ofiyolitin varlığı bölgede jeotermik gradyanı arttır-
mış olmalıdır, Kireçtagınm geçirgenliği ve berke A v o B bent
yerlerinden olabilecek beslenmenin saptanması için ılıcanın
uzun sürede araştırılması gereklidir. Bu amaçla yapılacak
devamlı debi, sıcaklık ölçümleri ile kimyasal bileğimin" değer-
lendirilmesi güvenilir sonuçlar sağlayabilir* Ayrıca yağış ile
kaynatın niteliklerinin denestirilmesi yararlı olabilir.

MAĞARALAR VB ÖİĞER EBÎMB ŞEKtLJÜBRİ

Haıita alanında, genellikle re&ervuar yükseltisi ürerinde
bazı mağara» eski kaynak çıkıp, kofuk veya erime hunisi
kalıntılarına rastianjmı§tır. Fakat bunların çoğu rezervuar
alanı dıpnda ve maksimum su yükseltisi üzerindedir,

Rezervuar alanında ufak erime boşlukları ve erimeyle
genişlemiş açık eklemler dışında sadece önemli bir matara
bulunmaktadır. Sağ sahilde de Bitesek İle Boynuyoğunlu köy-
leri arasmda Buzağı kayasındaM Kara mağara, dana önceki
araştırıcılar tarafından tesbit edilmiştir. AYAŞUOĞLU,
1970 ;ÇAĞLAYncP 1970, Mağaranın ağsı Ceyhan vadisinde-
ki dügeye yakın bir duvarda ve yaklapk 420 yükseltisinde
bulunmaktadır, Ağızm yüksekliği 4-5 ve eni lö m kadardır.
İçerisi daralmakta düpy baca ve eğik galeriler genellikle SW
yönünde ilerlemektedir.

Sağ sahildeki bu mağara Ceyhan'a eski bir boşalma ağ-
zı olmalıdır. Ceyhan'ın yatağı derinlefince askıda kalmış-
tır. Daha memba yönünde ikinci bir agmn bulunması Cey-

han'la ilişkisini belirler. Mağara Ceyhan'a haflı olarak ge-
li§mi§tir. Aşağı doğru birkaç yoldan daralarak devam eder.
Ağızdan girince BW'ya veya NE'ya eğimli görülmesi katman
klivaj ve eklem düzlemlerini izleyerek derinleşmesi nedeniy-
ledir. Kireçtap daha W*dan geçirimsin ofiyolit ile sınırlanmış
olduğu için gene Ceyhan'a boşalmak zorundadır. Mağaranın
inilebilen kısımlarında suya rastlanmamıştır. Civardaki köy«
lüler mağaranın önünde Ceyhan yatağında kaynakların çık-
tığından bahsetmişlerdir. TarafımıMan nehir yatağında bo-
galma olduğu gözle farkedilmemipe de; nehir yatağından,
kireçtapnm olduğu kesimlerde su seviyesi altından bazı bo-
galmalar beklenir.

Kara mağaranın oluşumunun Ceyhan'a bağlı olduğunu
destekleyen bir diğer delil, karp eahilde mağaı*anın yüksel-
tisine yakm apnıra tracaları ile başka bo§alma ağıllarının
varlığıdır.

Sabunsuyu vadisinde de yüksek kesimlerde basa eski bo-
§alma ağızlan bulunmaktadır. Bu kargt lekülermin düşeye
yakm, kireçtap yamacında birbirini izleyen, yukardan aşağı
belli yükseltilerde sıralanıp» boşalmanın akarsuyu izlediğini
işaret etmektedir, HIBİI yükselme kaynak afızlarmm yamaç-
lardan yüzey sellenmesiyle birlikte akarsuya kavuşmak için
yükselti kaybettiğini belirler. Bu durumda yüksek kesimler-
den beslenen kireçtap ve kalkşist yüzeyden v# yeraltmdan
en kısa yoldan vadilere ulaşmak zorundadır* Sabunsuyu do-
layında ise bogalma eksenini bu vadi oluşturacaktır. Her iki
vadideki karst gekilieri de yüzeysel görülmektedir,

Ceyhan ve Sabunsuyu beslenme ve bogalma yönlerinden
bensser özelliklerde fakat bağımsız sistemlerdir. Sabunsuyu-
nun beslenme alanına düşen yağıpn yeraltından Ceyhan va-
disine boşalma» beklenemez.

Tersi, yani Ceyhan'dan Sabunsuyuna yeraltısıyu akımı-
nm gelişmesi olasılığı daha azdır. Zira belirgin düzlemsel
HürokBizlikler Ceyhan yönünde efimlidir. Yapısal konuma
tors yönde karst gelipnesi için ya düşük yükseltilerde bir
boyalma alanı, ya da yeraltı akımını yönlendirecek geçirim*
siz sınırlar olmasi gerekir. Bu kesimde her iki ko§ul da mev-
cut değildir. Bu nedenlerle, Ceyhan ile Sabunsuyu arasında
bağlantılı bir karst sisteminin gelişmesi olasılığı azdır. Bilâ-
kis» iki vadi arasmda geçirimsiz kuru zonlann bulunabileceği
düşünülmektedir. Ancak bu görüş yüzeysel verilere ve saha
gözlemlerine dayanmaktadır. Eğer kireçtap rezêrvuar alanın-
da kalacak bir proje master plân aşamasında uygun görü*
lürse; bu sonuç yeraltı araştırmalarıyla denetlenmelidir.

Berke» Andırın ve Kuzgun formasyonuna ait kireçtagla-
rmda görülen erime şekilleri, bölgede ancak yüksek kısım-
larda kireçtaşlarının karstlagmasına elverişli koşulların bu-
lunabileceğini belirler. Ayrıca, karstlapnif yüksek alanları
tabandan belli bir yükseltinin altında (600*700 m) az geçi*
rimli veya erimeste birimlerin (kalkgist) sınırlamış olabile-
ceğini; yüksek kesimlerde askılı sutablasmm varlığını; ki-
reetaşlarınitt difer birimlere oranla çekim faylanyla yüksel-
miş olmasını dolaylı olarak düşündürmektedir.

Bu araştırmayla, Ceyhan Berke rezervuanndaki kireç-
tap karmapimda derin bir karst gelipaesi olanaklarının BM
olduğu sonucuna varılmıştır. Yapısal jeoloji bölümünde be*
lirtüdiği gibi, kireçtaşlannm bağıl yükselmesi nedeniyle, gö.
mülü karst pkilîeri de beklenmemelidir.
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YSRALTISUYV

Ceyhan vadisi bölgede esas boşalma düzeyini denetlemektedir.
Vadinin E ve W'mndaki yüksek dağlar veya doruklar beslen-
me alanı, Ceyhan ise her iki yamaç için boşalma eksenidir,
Bu nedenle» yeterli geçirgenlik kazanmış birimlerde, muh-
temel yeraltı suyu hareketi Ceyhan yönünde olmalıdır, Ayrıca,
sol sahilde belirgin klivaj ve katman düzlemlerinin vadi yö-
nünde eğimli oluşu yeraitısuyunun hareketine daha elverişli
bir faktördür. Saf sahilde düzlemlerin eğimi gene NW#ya
devam eder. Fakat vadiye az çok paralel ofiyolit topluluğu
ve Tersiyer sedimentitlerinin oluşturduğu geçirimsiz sınır yer-
altısuyu hareketinin bu yönde geiifmesini önlemi§tir# Saf
sahilde de yeraîtısuyu hareketi bafiantılı kırık ve eklemler-
den gene Ceyhan vadisine dofru olmalıdır, Dielokasyonların
sebep olduğu geçirimsiz temel kayalarının yükselmeleri de
geçirgenlik kazanabilecek karbonat kayaları yönünde yerel
geçirimsiz sınırların oluşmasını sağlamıştır, Kireçtagmdaki
kaynaklanıl yüksek kesimlerden ve kireçtaşı ile geçirimsiz
bir kayanın (temel, ofiyolit „.. vb) dokanağmdan çıkması bu
sonucu doğrulayan bir gözlemdir. Geçirgenliğin bağıl olarak
az olması ve arada daha geçirimsiz seviyelerin varlığı ba-
zı kesimlerde askılı sutablasmm bulunabileceğini işaret eder.
Yüksek kesimlerdeki kaynakların çoğu bağlantılı kırık ve
erime bolluklarından boşalmaktadır, Ceyhan dolayındaki su
tablasının eğimi az olmalıdır. Dolayısıyla nehirden yeterli
uzaklığa gidilince kuru kesimlere girilmesi çok muhtemeldir.
Beslenme alanları ile Ceyhan arasındaki yükselti farkı yerel
boşalmalar ve askılı su tablalanyla açıklanabilir. Sabunsu-
yu vadisi de yeraltı suyu bakımından Ceyhan'a benzer Ber^
ke bentyerinde DSt tarafından yapılan araştırma gondajla-
nnın değerlendirilmesinde (ATASLIOUDU, 1970), yeraltısuyu
seviyesinin nehre baf lı ve yatay olduğu tesbit edilmiştir. Bu
tablasmm nehre yakm bu konumu genel değerlendirmeyi des-
teklemektedir, Şüphesiz su tablası yağışa ve nehir seviye»!-
ne bağlı olarak dalgalanmalar gösterecektir.

Bent yerinde yapılan basınçlı su tecrübesi sonuçları, su
tablası üzerinde ve nehir seviyesinin etkili olabileceği kesim-
de su kayıplarının normal olarak yüksek olduğunu (600-
800 1/dak, 10 atm.) göstermektedir. Daha aşağıda genellik-
le su kayıpları azdır» Karot yüzdeleri yüksektir (95-100).
Ancak bazı kesimlerde gerekli basınç sağlanamamıştır.

Bu durum, yerel boşluklarla ilgili olabilir. Gerçekte kar-
bonat kayalarında agı!mı§ bir vadide, yeraltı suyu dolap-
mı olmasa dahi yamaç içersine doğru ve vadi tabanında 40«
50 m'lik bir zonda karstik boşluklar bulunması doğaldır. An-
cak derin bir karst gelismesinin yeraltı suyunun dolaşımına
bağlı olduğu kabul edilmektedir, Ceyhan seviyesinden aşa-
ğıda bir boşalma alam bölgede görülememiştir. Daha S'deki
kesimler geçirimsiz birimlerle kaplıdır (Ofiyolit, Tersiyer
sediment!tleri» Kuvaterner bazalt .vb).

ÜEZEBVÜÂEIN SU TUTMA BURUMU

mıştır. Bölgesel olarak en derin drenaj eksenini Ceyhan neh-
ri oluşturur.

Rezervuar alanında başlıca üç birim ayrılmıştır. Bani
bentyerinin S'ine kadar geçirimsiz veya az geçirimi! litolo-
jilerden oluşan Sır temel karmapğı bulunur. Rezervuarm bu
kesiminden su kaçağı beklenemez.

Berke dağının SW'si, Ilıca ve Sabunguyunun Çatak bo-
ğazından aşağı kesimi gene geçirimsiz ofiyolit topluluğu
kayalarıyla kaplıdır. Bu kesimden de su kaçağı düşünülemez,

Tabanda ve tavandaki iki geçirimsiss arasında Berke kar-
maşığının kireçtaşı, kalk§ist ve diğer geçiş tayaları bulun-
maktadır, Berke karmaşığı yapısal olarak dif erleriyle uyum-
lu görülür.

Kireçtaşı genel istif içersinde» bu konumunu ofiyolit
yerleşmesi sırasında kazanmıştır. Taban ve tavanma yakın
kesimlerde ezik veya gegif kaynaklarım kapsayan zonlar
vardır, Bu sonların kalınlığı değişir,

Kireçtaşınm rezervuar alanındaki kesiminde gelipniı
bir karst sistemi gÖrüÎmemi§tir. Berke bentyerinde yapılan
araştırma sondaj ve galerileri de bu sonucu destekler.

Kireçtaşı W'dan ofiyolit topluluğu ve Tersiyer sedimen-
titleriyle sınırlanmıştır. Bu kesimden Cerrah deresine veya
daha W*daki Andırın suyuna bu geçirünsizsmırlar nedeniyle
su kaçağı olmayacaktır. Doğuda su kaçabilecek bir vadi yok.
tur. Güneyde» geçirimsiz ofiyolit topluluğu iyi bir sınır olug-
turur. Haruniye düzlüğünde bir çok geniş bir alan bassalt
ve geng örtü birimleriyle kaplıdır. Bu bölgede Berke kireç-
tapyla bağlantılı olabilecek herhangi bir kireçtap mostrası
görülmemiştir. Bu yönden de su kaçağı beklenemez,

Bu koşullarda, Berke rezervuarından sadece SB'dakİ Sa-
bunsuyu vadisine su kaçağı olabileceği düşünülebilirse de;
yapılan değerlendirmelerde bu yönden de Önemli bir su ka-
çağı olmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sabunsuyuna kaçak olmayacağı görüşü başlıca §u bul«
gıılara dayanmaktadır:

1 — Sabunsuyu vadisi yaklapk 850 mfye kadar ofiyo-
lit topluluğu ile kaplıdır. Daha üst kesimde kalk§ist,
serpantinit ve ezik zona ait kayalar bulunur»

2 — Önemli yapısal süreksizlikler (katman, klivaj. ek-
lem .,,vb) Ceyhan yönünde eğimlidir,

3 — Vadinin 450 m*ye kadar olan yamaçlarında geli§-
mig bir karst sistemini i§aret edecek erime te-
killerine rastlanmamıştır. Görülenler yüzeysel eri-
melerdir, önemli kaynaklar yüksek kesimlerden
boşalır,

4 — Ceyhan ve Sabunsuyu vadilerinin yerüstü ve yeral-
tı sellenmesi bakımından bağlantısız sistemler ol-
duğu düşünülmektedir,

Ceyhan Berke rezervuarmdan, maksimum eu yükseltisi
olarak dügünülen, 450 m'nin altındaki kesimde yapılan bu
ara§tirmayla» önemli bir su kaçağı olmayacağı sonucuna va-
rılmıştır,

Ceyhan vadisi topofrafik olarak E'äan ve W*dan yakla-
şık NE-SW uzaman çok yüksek ve devamlı dağlarla sınırlan.

BENT YERLERİNİN SÜTÜTMA DURUMU

Master plan a§amasmdaf Ceyhan vadisindeki geıitli bent
yerleri baraj inşaası için çok yönlü değerlendirilmektedir*
Üzerinde durulan bağlıca bent yerlerinin su tutma durum*
lan a§afıda benzer koşullar gruplanarak açıklanacaktır.
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Kızıltaş  bentyeri,  Sır  temel  karmaşığı  üzerindeki  trans-
gressif  Tersiyer  sedimentitlerinin  tabanında  bulunan  kong-
lomera  ve  kireçtaşındaki  boğazdadır.  Merceksel  görünüşlü
bu  birim  erimeli  ve  koğukludur.  Hartlap  ılıcası  bu  konglo-
meradan  çıkar.  Konglomera  kalın  katmanlı  ve  dolanımlı-
dır.  Uzaktan  kireçtaşı  veya  kalkşistlere  benzer.  Aynı  şe-
kilde  karstlaşmıştır.  Çok  kalın  olmayan  konglomera  ve  ki-
reçtaşı  tabandan  Sır  temel  karmaşığı  ve  tavandan  ayrı
formasyonun  daha  üstteki  kiltaşı  şeyil  ve  kumtaşı  ile  sınır-
lanmıştır.  Eğer  bu  boğazda  baraj  inşaası  uygun  görülürse;
su  tutma  yönünden  araştırılmalıdır.  Arazi  gözlemlerine  gö-
re  Kuzgun  formasyonunun  tabanındaki  bu  konglomera  ve
kireçtaşmm  su  tutma  bakımından  güvenilir  olmadığı  sonu-
cuna  varılmıştır.

Güneye  doğru  sırayla  Sır  Düzkesme  ve  Bani  bentyerleri
temel  karmaşığının  kuvarsitlerinde  yeralmaktadır.  Kuvar-
sit  esas  itibariyle  geçirimsiz  bir  birimdir.  Bazı  zonlarda  bağ-
lantılı  düzlemsel  süreksizlikler  boyunca  az  miktarda  geçir-
genlik  kazanabilmektedir.  Bent  yerlerinde  açılan  galerilerde
ve  sondajlarda  yerel  olarak  az  geçirimli  zonlar  saptanmış-
tır.  Fakat  önemli  bir  su  kaçağı  her  üç  bentyeri  için  de  so-
run olmayacaktır.  Her baraj  inşaasında zorunlu  görülen  oran-
da bir enjeksiyonla bu  sekonder geçirgenliğin önlenmesi  müm~
kündür.

Berke  A  ve  B  bent  yerleri  kireçtaşı  veya  kalkşistte  bu-
lunmaktadır.  Rezervuar  ölçüsünde  su  tutma  bakımından  yu-
karda  açıklanan  nedenlerle  kireçtaşmdan  önemli  bir  su  ka-
çağı  olmayacağı  sonucuna  varılmışla  da;  bu  bent  yerleri
için  aynı  sonuç  geçerli  olamaz.  Zira,  Ceyhan'a  yakın  kesim-
lerde  yeraltısuyunun  vadiye  veya  nehir  yatağına  boşalma-
sı  nedeniyle  belli  bir  kesim  karstlaşmış  olmalıdır.  Her  ne
kadar  bu  aşamada  yerüstü  ve  yeraltı  araştırmaları  ile
önemli  karst  şekilleri  saptanamamışsa  da;  vadiyi  sınırla-
yan  40-50  m'lik  bir  zonda  yerel  veya  bağlantılı  geçirgenlik
olağandır.  Bu  nedenle,  eğer  kireçtaşındaki  boğazlarda  baraj
inşaası  uygun  görülürse  karstlaşma  yönünden yeraltı  araştır-
maları  arttırılmalıdır.  Böylece  kireçtaşındaki  Berke  A  ve  B
bent  yerlerinin  su  tutma  durumu  kesinlik  kazanabilir.

Berke  C  bent  yeri  ise  ofiyolit  topluluğundadır.  Bu  ke-
simde  su  tutma yönünden  önemli  kaçaklar  beklenmemektedir.

SONUÇLAB

Bu  araştırmayla,  jeolojik  evrimini  birlikte  geçirmemiş,
farklı  tektonik  birimlerin  varlığı  ortaya  konulmuştur.

Ayrılan  başlıca  birimler,  Faleozoyik'e  ait  Sır  temel
karmaşığı  ile  muhtemelen  kretase  sonunda  bölgeye  yerleşmiş
ofiyolit  topluluğudur.  Daha  Üstte  Eosen  ve  pliyosen
sedimentitlerinden  oluşan  örtü  birimleri  saptanmıştır,  mi-
yosendeki  Kuzgun  formasyonu,  tektonizmayla  ilişki  bakımın-
dan,  tipik  molas  fasiyesini  belirler.

Ofiyolit  topluluğunun  yerleşmesine  de  neden  olan  önemli
tektonik  olay,  farklı  kökenli  iki  topluluğun  mekanik  def-
ormasyonuyla  sonuçlanan  geçmiş  zonları  oluşturmuştur.
İncelenen  bölgede,  Berke  karmaşığı  adı  verilerek  haritaianan
bu  birimde  başlıca  aşağıdaki  yapısal  geçişler  saptanmıştır:

A —  Ofiyolit - kireçtaşı  geçişi

B — Kireçtaşı - temel  geçişi

C — Of iyolit - temel geçişi.

Bu  gelişim  nedeniyle,  farklı  sistemlere  ait  değişik  lito-
lojiler  yapısal  bir  uyum  kazanmıştır,  önceki  çalışmalarda
bu  uyum  istifsel  kabul  edildiğinden,  bölgenin  yapısal  evrimi
açıklanmamıştır.  Örneğin:  Paleozoyik'e  ait  Sır  temel  kar-
maşığı,  Jurasik-Kretase  yaşlı  Berke  kireçtaşı  ve  Üst  Kre-
tase'ye  ait  ofiyolit  topluluğunun  konkordan  veya  geçişli  ol-
duğu  belirtilmiştir.

Parotokton  Sır  temel  karmaşığı  metapelitik  kayalardan
oluşmuştur.  Katmanlarıma  ve  diğer  sedimanter  nitelikleri
yerel  olarak  tanınmaktadır.  Dinamik  metamorfizmaya  da
uğramıştır.  Bu  metamorfizma  gelişiminin  ofiyolit  yerleşme-
siyle  ilişkili  olduğu  düşünülmektedir.

Berke  karmaşığı  da  belirgin,  homoklin  yapısını  ofiyo-
lit  yerleşmesi  sırasında  kazanmış  olmalıdır.  Sır  temel  kar-
maşığı  ile  Berke  kireçtaşında  saptanan  ekaylı  yapı,  kireç-
taşmın  ofiyolit  önünde  sürüklenmiş  bir  kütle  değil  de;  paro-
tokton  temele  ilişkin  bir  karbonat  istifi  olabileceğini  işaret
etmektedir  (Şekil  8).
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Miyosen  sonunda,  Toros  kuşağından  güney  yönünde  ge-
lişen  itilmeler  Üst  Kretase  ve  Paleosen  sedimentitlerinin  böl-
geye  sürüklenmesine  neden  olmuştur.

Rezervuar  alanının  Bani  bentyerinin  N'inde  kalan  kıs-
mı,  geçirimsiz  kuvarsit  ve  fillattan  oludan  Sır  temel  kar-
maşığa  ile  kaplıdır.  Bu  kesimden  su  kaçağı  olmayacağı  sap-
tanmıştır.

Daha  önceki  incelemelerde  de  Sır,  Düzkesme,  Bani  ve
Berke-C  akslarından  su  kaçağı  olmayacağı  söylenmiştir.  An-
cak  bu  sonuç,  bu  araştırmanın  ortaya  koyduğu  bulgular
yerine,  sadece  litolojilerin  geçirimsiz  oluğuna  dayandırıl-
mıştır.

Rezervuar  alanının  daha  S  kesiminde,  sırasıyla  Berke
karmaşığı  ve  ofiyolit  topluluğu  bulunmaktadır.  Bağlıca  ser-
pantlnit  -f-  kalkgist  -f-  radyolarit  -+-  spilit'ten  oluşan  ofiyolit
topluluğu  da  geçirimsizdir.  Berke  karmaşığı  olarak  ayrılan
ve  haritalanan  birim  ise  kataklastik  kireçtaşı  +  kalkşist  -j-
serpantinitten  oluşmuştur.  Karmaşığın  som  kireçtaşı  olan
ve  600-650  m'den  daha  yüksek  kesimleri  çok  karstlaşmıştır.
Maksimum  su  yükseltisi  olan  450  m'nin  altındaki  kesimler-
de,  Berke  kireçtaşındaki  vadi  yamaçlarında  ancak  yüzeysel
karat  şekilleri  görülmüştür.  Rezervuarm  W  ve  S  kesimi
geçirimsiz  ofiyolit  topluluğu  ve  Tersiyer  sedimentitleri  ile
sınırlanmıştır.  Bu  geçirimsiz  sınırlar  nedeniyle  Cerrah  deresi
veya  daha  Wdaki  Andırın  vadisine  su  kaçağı  olmayacağı
kesinlik  kazanmıştır.

inceleme  alanının  W'smdaki  yüksek  tepelerde  yeralan
Jurasik-Kretase  yaşlı  Andırın  kireçtagınm,  Berke  kireçtaşı
ile  bağlantılı  olmadığı  öğrenilmiştir.  Bu  iki  karbonat  kayası
arasında  ofiyolit  topluluğu  ile  Tersiyer  sedimentitleri  bulun-
maktadır.  Dolayısiyle  karstik  olmasına  rağmen  hem  to-
poğrafik  konumu,  hem  de  aradaki  geçirimsizler  nedeniyle
Andırın  kireç  t  aşından  su  kaçağı  olasılığı  bulunmadığı  açık-
tır.

Sol  sahilde,  sadece  Sabunsuyu  vadisine  su  kaçağı  ola-
bileceği  düşünülmüşse  de;  her  iki  vadinin  ayrı  drenaj  sis-
temleri  olmaları,  maksimum  su  yükseltisi  altında  mostra
veren  kalkşistte  derin  bir  karst  sistemi  görülmemesi  ve
kireçtaşınm  yapısal  konumu,  bu  yönden  de,  rezervuar  ala-
nından  önemli  bir  su  kaçağı  olmayacağı  kanaatini  uyan-
dırmıştır.

Bentyerlerine  gelince,  N'den  S'e  doğru  Sır,  Düzkesme
ve  Bani  aksları  geçirimsiz  temel  kayalarında  yeralmaktadır.
Her  üçünde  de  önemli  bir  su  sorunu  söz  konusu  değildir.
Gelişebilecek  bazı  önemsiz  sızmalar  inşaat  sırasında  gideri-
lebilir.  En  S'deki  Berke-C  aksı  da  geçirimsiz  ofiyolit  top-
luluğu  kayalarında  bulunmaktadır.

Berke-A  ve  B  bentyerleri  ise  kalkşist  ve  kireçtaşı  üze-
rindedir.  Hernekadar  yüzeysel  gözlemler,  açılan  araştırma
galerileri  ve  temel  sondajlarından  sağlanan  veriler  bu  ke-
simlerde  kireçtaşı  veya  kalkşistin  karstik  olmadığı  görü-
şünü  desteklemekteyse  de,  bölgede  yeraltısuyu  Ceyhan'a

boşaldığından  vadiyi  çevreleyen  belli  bir  zon  karstlaşmıg  ol-
malıdır.  Bu  zonun  genişliği  hakkında  elde  kesin  yeraltı  ve-
rileri  yoktur.

Karstlaşmıg  zonun  en  az  40-50  m,  muhtemelen  daha
geniş  olduğu  düşünülmektedir.  Berke  A  ve  B  bentyerlori
tercih  edildiği  takdirde,  enjeksiyon  planlamasının  sağlam
verilere  dayanması  için  bu  aksların  karstlaşma  yönünden
yeraltı  araştırmalarıyla  denetlenmesi  gereklidir.
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Levha  1:  Ceyhan  Berice  rezervuannın  jeoloji  haritası,  Plate  I:  Geologie  map  oi  the  Ceyhun  Berke  racervoir  area.

t:  Ceyhaa  Berice  rezermaruım  jeoloji  enine  kesitleri.  Plate  2:  Geologie  oross-seetlons  of  the  Ceyhan  Berke  reaerroir  arca.
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Description Of Sivasella N. Gen, (Foraminifera)
From The Maestrichtian  Of Sivas (Central Turkey)

Sivas  Maestrihtiyen'indehi  Sivasella  n.  gen.  (Foraminifera)  cinsinin  tammt
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ABSTRACT:  Description  of  Sivasella  monolaterali»  n.  gen.  n.  sp.  in  Maestrichtian  of  Şarkışla  (SW  Sivas)  region  is
given.

ÖZı  Şarkışla  (GB  Sivas)  bölgesi  Maestrihtiyen'inde  bulunan  Sivaaella  monolateralis  n.  gent  n.  sp/in  tanımı  veril-
miştir.
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INTRODUCTION

This  new  genus  of  the  family  Orbitoididae  has  been
discovered  in  the  hard  sandy  limestone.  The  sample  has
been  collected  by  Siyamı  ösıer  from  the  Maestrichtian  of
Şarkıgla  (SW  Sivas)  (figure  1).  Investigated  sandy  lime-
stone  sample  was  very  hard,  for  this  reason  it  was  not
possible  to  obtain  free  individuals.  The  present  study  is
based  on  the  examination  of  54  thin  sections.

The  specimens  are  deposited  at  the  Paleontological
section  of  Mineral  Research  and  Exploration  Institute  of
Turkey,  Ankara.

SYSTEMATIC  STUDY

Order:  FORAMINIFERIDA,  Eichwald  1830
Family:  ORBITOIDIDAE,  Schwager  1876
Genus:  SIVASELLA  n.  gen.
Type  species  Sivasella  monolateralis  n.  gen. n. sp.

Diagnosis

Test  free,  low  conical,  concava-convex  in  shape,  the  one
side  of  the  test  with  hyaline  filling  material,  the  other  side
with  lateral  chambers,  wall  imperforate  hyaline  calcareous,
equatorial  and  lateral  chambers  arcuate  in  shape,  average
diameter  0,94  mm,  dimorphism  present.

Description

Test  free,  low  conical,  concava-convex  and  rather  small.
Diameter  is  0,72 -1,32  mm,  central  thickness  (height)  is
about  0,33  mm.  Structure  of  the  wall  is  imperforate  hyaline
calcareous.  The  surface  of  the  one  side  of  the  test  is  covered
by  the  filling  material.  The  structure  of  the  filling  material
is  pure  hyaline  calcareous.  Its  thickness  decreases  from
center  to  periphery.  In  the  other  side  of  the  test  is  observed
lateral  chambers,  their  shape  is  arcuate.  Embryonic  appara-
tus  of  the  macrospheric  forms  are  very  large  and  possibly
bilocular  as  the  Hellenocyclina  apparatus  (Dupeuble,  Neu-
mann,  Villain,  1972).  They  are  surrounded  by  thick  imper-
forate  wall.  The  equatorial  chambers  which  round  the

embryonic  apparatus  are  arcuate  and  the  chamber's  com-
munications  are  made  by  stolons  (figure  2).

Comparison  and  Remarks

Because  of  the  similarities  of  embryonic  apparatus  and
stolons,  this  new  genus  is  placed  in  family  Orbitoidiae.  This
new  genus  resembles  to  Hellenocyclina  (Reichel  1949)  by
its  embryonic  chambers  and  stolons  but  it  clearly  from
differs  it  by  having  lateral  chambers.

Stratigraphic  occurrence

Maestrichtian  of  Sivas  (Central  Turkey).
Sivasella  monolateralis  cap.
(plate  I,  figure  1-10;  plate  II,  figure  1-8;  plate  III,
figure  1-8).

Derivatio-nominis:  Sivas,  a  city  from  the  central  Turkey.
Holotype:  (Si.  3),  plate  I,  figure  3.
Palatype:  (Si.  2,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  15,  18,  19,  23,  25),  plate

I,  figure  2,  6-10;  plate  II,  figure  2,  5,  8;  plate  HI,
figure  1,  5,  7.

Material:  50  specimens  in  the  hard  sandy  limestone.
Type  locality:  Kigla  village,  South  east  of  Şarkışla  (SW

Sivas).
Type  level:  Maestrichtian.

Description

Microspheric Form.
External  characters.  Test  is  free,  low  conical,  concava-

convex.
Structure  of  the  wall  is  imperforate  hyaline  calcareous.
Measurements  (mm,  in  20  specimens)
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Diameterjheight  ratio  varies  between  3,6-4,8  (diameter,
thickness  of  the  filling  material,  and  the  central  thickness
is  shown  in  figure  3).

Axial  section.  This  section  is  very  characteristic  and
important  for  the  new  genus.  Because,  the  genus  can  be
distinguished  very  easily  from  the  other  genera  by  its  axial
section.  Internal  texture  of  the  microspheric  forms  are  more
delicate  than  the  macrospheric  forms.  One  side  of  the  test
is  covered  by  the  filling  material.  The  structure  of  the
filling  material  is  pure  hyaline  calcareous  and  its  thickness
decreases  from  center  to  periphery.  Embryonic  chambers
are  very  small,  subspheric  in  shape.  Their  average  diameter
is  about  56  ^,  sometimes  they  can  be  seen  double  (plate  I,
figure  9)  its  diameter  is  about  24X36  p,.  Equatorial  cham-
bers  can  be  observed  at  the  basal  part  of  the  filling  material
and  they  are  arranged  from  center  to  periphery  along  the
filling  material.  Their  shape  is  arcuate  as  the  Orbitoides
chambers.  In  the  second  side  of  the  test  there  are  many
lateral  chambers  which  are  arranged  very  irregularly.  They
are  not  well  visible  in  our  samples,  therefore  it  was  not
possible  to  obtain  the  relationship  between  those  lateral
chambers  and  the  equatorial  chambers.  The  shape  of  the
equatorial  chambers  are  arcuate.

Equatorial  section.  Embryonic  chambers  cannot  be
observed  in  the  equatorial  section  of  the  microspheric  form
but  equatorial  chambers  are  arcuate  as  the  Orbitoides
chambers.  Chamber's  communications  are  made  by  stolons.

Macrospheric  form.

External  characters.  Test  is  free,  low  conical,  concava-
convex.  Structure  of  the  wall  is  imperforate  hyaline  cal-

careous.  They  are  found  rather  abundant  as  they  are
compared  to  the  microspheric  forms.

Measurements  (mm,  in  20  specimens)

Axial  section.  Embryonic  chambers  are  generally  single
and  subspheric  in  shape.  Its  diameter  is  about  35  M-

The  other  characters  of  the  macrospheric  form  are  the
same  of  the  microspheric  form.

Equatorial  section.  Embryonic  apparatus  of  the  mac-
rospheric  form  of  Sivasella  monolateralis  n.  sp.  is  very  large
and  possibly  bilocular  without  periembryonic  chamber.  Dia-
meter  of  the  embryonic  chambers  are  23X30X35  y,.  They
are  surrounded  by  12  ^  thick  imperforate  wall.  Equatorial
chambers  are  arcuate  with  stolons,  the  equatorial  chamber's
communications  are  made  by  stolons  (figure  2).

Association.

This  new  species  has  been  found  in  hard  sandy  lime-
stone  with  a  rich  foraminifera  composed  of  Siderolites  caL
citrapoides  Lamarck,  Orbitoides  cf.  medius  (d'Arch.),  Le-
pidorbitoides  sp.,  Oniphalocyclus  sp.,  Sıücoperculina  sp.>

Globotruncana  sp..
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PLATE  I

Sivasella  monolateralis  n.  gen.  n.sp.

Figure  1:  Subaxlal  section,  macrospheric  form,  (Si.  1),  X  102

Figure  2:  Axial  section,  microspheric  form,  paratype,  (Si.  2),  X  55

Figure  8:  Axial  section,  macrospheric  form,  holotype,  (Si.  3),  X  148

Figure  4:  Subaxial  section,  microspheric  form,  (Si.  4),  X  70

Figure  B:  Subaxial  section,  microspheric  form,  (Si.  5),  X  50

Figure  6:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  6),  X  90

Figure  7:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  7),  X  106

Figure  8:  Axial  section,  nücrospheric  form,  paratype,  (Si.  8),  X  91

Figure  9:  Axial  section,  microspheric  form,  paratype,  (Si.  9),  X  58

Figure  10:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  10),  X  106

LEVHA  I

Sivasella  monolateralis  n.  gen.  n.  sp.

Şekil  1:  Eksene  yakın  bir  düzlemden  geçen  kesit,  makrosiferik  sekil,  (Si.  1),  X  102

gekil  2:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  sekil,  paratip,  (Si.  2),  X  55

Şekil  3:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  §ekil,  holotip,  (Si.  8),  X  148

Sekil  4:  Eksene  yakm  bir  düzlemden  gecen  kesit,  mlkroBİferik  gekil,  (Si.  4),  X  70

Şekil  6:  Eksene  yakın  bir  düzlemden  gecen  kesit,  mikrosiferik  gekil,  (Si.  5),  X  60

Sekil  6:  Eksene  lkesit,  makrosiferik  gekil,  paratip,  (Si.  6),  X  90

gekil  7:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  sekil,  paratip,  (Si.  7),  X  106

Sekil  8:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  sekil,  paratip,  (Si.  8),  X  91

gekil  9:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  gekil,  paratip,  (Si.  9),  X  53

Şekil  10:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  sekil,  paratip,  (Si.  10),  X  106
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PI-AXE  II

Sivasella  moiiolatoraJis  n.  gen.  n.  sp.

Figure  1:  Subequatorial  section,  slightly  oblique,  microspheric  form,  (Si.  11),  X  79

Figure  2:  Subequatorial  slctlon,  slightly  oblique,  macrospherio  form,  paratype,  (Si.  12).  X  1S7

Figure  3:  Subaxial  section,  (Si.  13),  X  47

Figure  4:  Sandy  limestone  with  Slvaselia  monolateralis  n.  sp.,  (Si.  14),  X  57

Figure  5:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype,  (SI.  15),  X  73

Figure  6:  Subaxial  section,  microspheric  form,  (Si.  16),  X  66

Figure  7:  Subequatorial  section,  slightly  oblique,  macrospheric  form  ,(Si.  17),  X  170

Figure  8:  Kquatorial  section,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  18),  X  12G

LEVHA  II

SivaseUa  monolateralis  n.  gen.  n.  sp.

Sekil  1:  Hafifçe  egik  subekvatoryal  kesit,  mikrosiferik  sekil,  (Si.  11).  X  79

geldi  2:  Hafifçe  eğik  sııbekvatoryal  kesit,  makrosiferik  sekil,  paratip,  (Si.  12),  X  187

Sekil  3:  Eksene  yakın  bir  düzlemden  gecen  kesit,  (Si.  13),  X  47

Sekil  4:  Sivasella  monolateralis  n.  sp.  11  kumlu kireçtaşı,  (Si.  14),  X  B7

gekil  5:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  geldi,  paratip,  (Si.  15),  X  73

Sekil  6:  Eksene  yakın  bir  düzlemden  gecen  kesit,  mikrosiferik  gekil,  (sı,  ıg),  x  66

gekil  7:  Hafifçe  eğik  subekvatoryal  kesit,  makrosiferik  gekil,  (Si.  17),  X  170

Sekil  8:  Ekvatoryal  kesit,  makrosiferi  kgekil,  paratip,  (Si.  18),  X  128
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FLATE  III

»ivasella  monolateralig  n.  gen.  n. sp.

Figure  1:  Embryonic  apparatus,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  19),  X  197

Figure  2:  Axial  section,  macrospheric  form,  (Si.  20),  X  137

Fieure  3:  Axial  section,  macrospheric  form,  (Si.  21),  X  120

Figure  4:  Subequatorial  section,  slightly  oblique,  macrospheric  form,  (Si.  22),  X  143

Figure  5:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  "23),  X  82

Figure  6:  Sandy  limestone  -with  Orbitoides  and  Sivasella  monolateralis  n.  sp.  (Si.  24)  X  22

Figure  7:  Embryonic  apparatus,  macrospheric  form,  paratype,  (Si.  26),  X  103

Figure  8:  Axial  section,  microspheric  form,  (SI.  26),  X  61

LEVHA  III

Sivasella  monolateralis  n.  gen.  n.  sp.

Sekil  I:  Üs  locaH  embiryonik  cihaz,  makrosiferik  gekil,  paratip,  (Si.  19),  X  197

gekil  2;  Eksenel  kesit,  makrosiferik  gekil,  (Si.  20),  X  137

Sekil  3:  Eksenel  kesit  .makrosiferik  sekil,  (Si.  21),  X  120

gekil  4:  Hafifçe  eğik  subekvatoryal  kesit,  makrosiferik  gekil,  (Si.  22),  X  143

Şekil  6:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  gekil,  paratip,  (Si.  23),  X  82

gekil  6:  Sivasella  monolateralis  n.  sp.  ve  Orbitoides'li  kumlu  kireçtaşı,  (Si.  24),  X  22

gekil  7:  Embiryonik  cihaz,  makrosiferik  sekil,  paratip,  (Si.  25),  X  103

Şekil  8:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  gekil,  parotip,  (Si.  26),  X  61
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Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) Yöresinin Jeolojisi

Geology of the Sarikay a - Üçbaş (Karaman) region

ALI  KOÇYİGIT  Genel  Jeoloji  Kürsüsü,  Ankara  üniversitesi  Fen  Fakültesi,  Ankara

ÖZ:  İnceleme  alanında,  ofiyolitli  melanj  ve  Neojen  yağlı  oluşuklar  yüzeyler.  Ofiyolitli  melanj,  bağlıca  radyolarit,  pe-
lajik  kireçtaşları,  grovak,  olistostrom,  çörtlü  kireçtaşı,  katmanlanmasız  kristalize  kireçtaşı,  diyabaz,  ignimbritik  tüf,
cam  tüfü,  gabro,  peridotit,  kuvarsdiyorit  ve  porfiritin  karışımından  oluşmuştur,  ilksel  konumlu  olmıyan  (allokton)
ofiyolitli  melanjın  oluşum  yaşı  olasılıkla  Maestrihtiyen  olup,  onun  ilksel  konumlu  (otokton)  temeli  bu  yörede  gözlene-
memiştir.  Buna  karşın,  Toros  kuşağının  birçok  kesiminde,  ofiyolitli  melanj,  Lütesiyen  yaşlı  Nummulit'li  filig  ve  Alt
Miyosen  formasyonları  üzerine  yapısal  olarak  bindirmektedir.  Bu  nedenle,  onun  yerleşme  yaşı  da  çoğunlukla  lıütesl-
yen  ya  da  Alt  Miyosen'dir.

Ofiyolitli  melanj  üzerine  deniz  ilerlemesiyle  (transgresyonla)  gelen  Neojen  oluşukları,  birbirleriyle  yanal  ve  düşey
geçişli  marn,  kumtagı,  resifal  kireçtaşı,  çakıltaşı  ve  killi  kiregtaglarıyla  ıralanır.
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ABSTRACT:  In  the  study  area,  ophiolitic  melange  and  Neogene  formations  crop  out.  The  ophiolitie  melange  is  a
mixture  of  radiolarite,  pelagic  limestones,  graywacke,  olistostrome,  cherty  limestone,  massive  crystallized  limestone,
diabase,  ignimbritic  tuff,  vitric  tuff,  gabbro,  peridotite,  quartzdiorite  and  porphyrite.  The  formation  age  of the  ophioli-
tic  melange,  which  is  alloehthonous,  is  probably  Maestrichtian,  and  its  autochthonous  basement  cannot  be  seen  in
the  area  which  is  studied.  In  contrast,  along  the  Taurus  belt,  the  ophiolitic  melange  is  found  thrust  over  the
Nummulitic  flysch  of  Lutetian  age  and/or  the  Lower  Miocene  formations.

The  Neogene  formations,  which  transgressively  overly  the  ophiolitic  melange,  are  characterized  by  laterally  and
vertically  interdigitating  units  of  marl,  sandstone,  reefal  limestone,  conglomerate  and  clayey  limestone.

GÎRÎŞ

Önemli  bir  kesimi  de  Türkiye'nin  güneyi  boyunca  B'dan
D'ya  doğru  uzanan  Alp  Orojenik  Kuşağı,  özellikle  son  yıl-
larda  ortaya  konan  "Levha  tektoniği  kuramı"  nedeniyle,  bir-
çok  yerbilimcinin  ilgisini,  eskisinden  daha  da  çok  çekmeye
bağlamıştır.  Alpler'in  "Toroslar"  olarak  bilmen  Türkiye'deki
uzantısı  üzerinde  de,  özellikle  oluşum  mekanizmasını  ay-

dınlatmak  ve  bir  oluşum  modeli  ortaya  koymak  amacıyla,
yerbilimsel  çalışmalar  son  yıllarda  yoğunlaşmış  bulunmak-
tadır.

Yazar  bu  yazıda,  Orta  ve  Batı  Toroslar'm  bazı  kesim-
lerinde  yapmış  olduğu  çalışmalara  dayanarak,  yöredeki  bazı
jeolojik  özellikleri  açıklamayı  ve  sorunları  ortaya  koymayı
amaçlamaktadır.  Bu  amaca  yönelik  olarak  ilkin,  Sarıkaya-
Üçbaş  (Karaman)  yöresindeki  (Şekil  1)  bir  aşnım  pence-



SARIKAYA  -  ÜÇBAŞ  (KAHRAMAN)  YÖRESİNİN  JEOLOJİSİ 79

resinin  ve  yakın  çevresinin  ayrıntılı  1/25.000  ölçekli  jeoloji
haritası  yapılmış  (Şekil  2),  yörede  biri  ilksel  konumsuz
Ofiyolitli  melanj,  diğeri  de  bunu  açılı  uyumsuzlukla  örten
Neojen  oluşukları  olmak  üzere  iki  birim  ayırtlanmıştır.

OFtYOLİTLÎ MELANJ

Genel  Tanımı  ve  Dağılımı

Melanj,  Toroslar'ın  birçok  kesimlerinde  değişik  özel-
likler  göstermekle  birlikte,  Paleozoyik'ten  Paleosen'e  değin
değişik  yaş  ve  türdeki  blokların,  ilksel  konumsuz  olistost-
romlarm  (şistsel  yapılı,  kumlu,  milli  ve  killi  bir  hamur  için-
de  gömülü  ve  yüzer  konumda  bulunan  köşeli  kireçtaşı,  di-
yabaz,  gabro,  radyolarit  ve  peridotit  çakıl  ve  bloklarının
karışımından  oluşur),  çoğunlukla  radyolarit,  pelajik  kireç-
taşı  ve  grovaklarm  oluşturdukları  bir  hamur  içindeki  ka-
rışımdır.  İlksel  konumsuz  olan  bu  birime,  bugüne  değin,
Toroslar'm  değişik  kesimlerinde  çalışan  yerbilimciler  tara-
fından  ayrı  adlar  verilmiştir,  örneğin,  Karaman  (Konya)
yöresinde  "Şist-radyolarit  Formasyonu"  (Blumenthal,  1956),
aynı  yörede  "Şist-Hornstein  serisi"  (Niehoff,  1960),  Orta
Toroslar'ın  Beyşehir-Seydişehir  yöresinde  "Beyşehir-Hoy-
ran  napı"  (Gutnic  ve  diğerleri,  1968),  Hadim-Bozkır  yöre-
sinde  "Ofiyolitli  seri"  (özgül,  1971),  Tüm  Toros  kuşağında
"Bozkır  birliği"  (özgül,  1976),  (Konya)  yöresinde  Karaman
melanjı  (Koçyiğit,  1976),  Bolkar  Dağları'nm  güneyinde
"Ofiyolitli  melanj"  (Demirtaşlı  ve  diğerleri,  1975)  gibi.

Ofiyolitli  melanj,  özellikle  çalışmalarımızı  sürdürdüğü-
müz  Orta  ve  Batı  Toros  kesiminde,  B'da  Keçiborlu-Dinar'-
dan  başlayıp  D'ya  doğru  Şuhut  güneyi,  Hoyran  gölü  ku-
zeyi  ve  doğusu,  Eğridir,  Beyşehir,  Seydişehir,  Bozkır,
Karaman  ve  Bolkar  dağları  boyunca,  bazan  sürekli  bazan
da  Neojen  oluşukları  altında  aşınım  pencereleri  biçiminde
yüzeyler.  Bu  dağılım  içinde  ofiyolitli  melanjın  ilksel  konum-
lu  temel  birimi,  bazan  gözlenememekle  birlikte,  çoğunluk-
la  Lütesiyen  filişidir.  Melanjın,  bu  kuşak  içindeki  tek  bir
yörede,  tüm  ayırtman  özelliklerini  görmek  olanaklı  değil-
dir.  Buna  karşın,  tüm  kuşak  içindeki  değişik  yüzlekleri
gözlenip,  ayrıntıya  inilerek  veriler  toplandığında,  ona  özgü
tüm  nitelikleri  görmek  olasıdır.

Yersel  olan  inceleme  alanı  içinde,  melanj,  boyutları
mm'den  km'lere  erişen,  değişik  çökelme  ortamlarını  ıra-
lıyan,  Devoniyen  yaşlı  kuvars-albit-serizit-biyotit  şist,  Malm-
Apsiyen  yaşlı  katmanlanmasız  kireçtaşı,  çörtlü  kireçtaşı,
gabro  ve  peridotit  gibi  bazik-ultrabazik  kayaç  blokları,  tek-
tonik  breşler,  diyabaz,  ignimbritik  tüf  gibi  volkanitler,
grovak,  değişik  ortamlı  ve  volkanik  gereçli  (malzemeli)
olistostromlar,  Maestrihtiyen  yaşlı  radyolarit  ve  pelajik  ki-
reçtaşlarmın  karışımından  oluşmuştur.  Melânjın  ilksel  ko-
numlu  temel  kaya  birimleri  burada  yüzeylememektedir.  Ha-
ritalanabilen  ofiyolitli  melanj  kayalarına  aşağıda  ayrıntılı
biçimde  değinilecektir.

Başlıca  Ofiyolitli  Melanj  Kayaları

1)  Şist  (Pa)

Bağılımı.  Sarıkaya  köyünün  kuzeyindeki  Kızılkuyu
deresinin  Armutlu  deresi  adını  aldığı  yerde  yüzeyler.  Ytiz-
lek  büyüklüğü  yaklaşık  125  m  genişlikte  ve  1  km  uzunluk-

tadır.  Kireçtaşı  blokları  ve  bazik  volkanitlerle  karmaşık  bi-
çimde  bulunur.  Melanj  içinde  bir  blok  olması  nedeniyle  bir
formasyon  ya  da  üye  olarak  adlandırılmamıştır.

Litoloji  Özelliği.  Koyu  yeşil-siyah  renkli,  yağlımsı,
mika  pulcukları  nedeniyle  parlak  görünüşlü,  bakışımsız
(asimetrik)  küçük  kıvrımlı  ve  2-3  mî  hacimli  beyaz  mer-
mer  blokları  içerir.  Mikroskopik  incelemesinde,  kuvars-
albit-serizit-biyotit  şiste  dönüşmüş  bir  arkoz  olduğu  sap-
tanmış,  mikrokıvrımlanmalar  gösterdiği  ve  az  miktarda  zir-
kon  içerdiği  izlenmiştir.

Yaş.  Aynı  şistler  Hadim-Taşkent  (Konya)  yolu  üze-
rinde  Spirifer  sp.  fosili  içeren  çok  az  başkalaşmış  kireçtaşı
katmanlarıyla  ardalarıma  göstermektedir.  Bu  nedenle,  bu
şistlere  Devoniyen  yaşı  verilmiştir.

2)  Ardıçlı  Tepe  Kireçtaşı  (JKa)

Dağılımı,  inceleme  alanının  batısmda  Dedecik  tepeden
başlayıp  D'ya  doğru  Yüksecik  tepe,  Ardıçlı  tepe,  Erenler
tepe  ve  Kepir  tepe  boyunca  uzanan  alanda  yüzeyler.  Bun-
lar  dışında,  haritalanamıyacak  büyüklükteki  kireçtaşı  blok-
ları,  yaklaşık  D-B  doğrultusunda  çizgisel  dizilim  oluşturur.

Litoloji  Özelliği.  Koyu  siyahtan  açık  krem  rengine  de-
ğin  değişik  renkli,  çoğunlukla  katmanlanmasız,  kristalize  ve
çatlaklı  olup,  tüf  ve  radyolaritler  içinde  değişik  boyutlu
bloklar  biçiminde  bulunur.  Dokanakları  tektonik  breşli,  he-
matit  sızıntısı  içeren  sitilolitli  olup,  bazı  bloklar  tümüyle
breşleşmiştir.  Mikroskopik  incelemesinde,  çoğunlukla  spa-
rit  mikrofasiyesli  bazan  da  hayvansal  kabuk  kırıntıları  ile
köşeli  kuvars  parçaları  içeren  kumlu  biyomikrit  olduğu
saptanmıştır.  Ayrıca  seçimli  yönlenmek'  bir  doku  göster-
dikleri  de  izlenmiştir.  Bu  doku  nedeniyle  kayacın,  oluşu-
mundan  sonra  yeğin  tektonizmaya  uğramış  olduğu  sonu-
cuna  varılmıştır.

Yaş.  Çok  sayıda  örneğin  ince  kesiti  incelenmesine
karşın,  kesit  yaş  verdirecek  mikrofosil  bulunamamıştır.  An-
cak,  Valvulina  sp.,  Endothyra  sp.,  Cayeuxia  sp  gibi  birkaç
faunaya  rastlanmıştır.  Bununla  birlikte,  aynı  kireçtaşı  blok-
larının,  daha  geniş  bir  alanda  yüzeylediği  Karaman.  Er-
menek  arasındaki  alanda,  Paratrocholina  eomesozoica  Ober-
hauser,  Trocholina  (Coscinaconus)  alpimıs  (Leupold),  Pro-
topeneroplis sp.,  Pseudocyclamina  sp.,  Haplophragmoides sp.,
Valvulina  sp.  gibi  foraminiferler  ile  Cayenuda  sp.  gibi  alg
içerdikleri  saptanmıştır  (Koçyiğit,  1976).  Gerek  bu  fosil
içeriği  gerekse  mikrofasiyes  görünümüne  dayanılarak,  Ar-
dıçlı  Tepe  Kireçtaşı'na  Malm  Apsiyen  yaşı  verilmiştir.

S)  Merdivenli  Kireçtaşı  (JKm)

Dağılımı.  Sarıkaya  köyünün  kuzeyinde  ve  Kızılkuyu
deresinde  yüzeyler.  GD-KB  gidişli  çizgisel  dizilim  oluştu-
ran  bloklar  biçimindedir.  Sarıkaya  köyünün  hemen  kuze-
yinde  Ardıçlı  Tepe  Kireçtaşı  ile  geçişli,  diğer  alanlarda  ise,
tek  tek  bloklar  biçimindedir.

Litoloji  Özelliği.  Gri-beyaz  renkli,  çoğun  katmanlı,
kalın  çört  katmanları  ve  şeritleriyle  ardalanmalı,  mikritik
mikrofasiyeslidir.

Yaş:  Fosil  bakımından  yoksun  olup,  yalnızca  Kadio-
laria'ları  içerir  Bununla  birlikte,  Ardıçlı  Tepe  Kireçtaşı  ile
geçişli  olduğundan  Merdivenli  Kireçtaşı'nın  yaşı  Malnı-
Apsiyen'e  yorulmuştur.
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Sekil  2:  Sarıkaya-Üçbaş  (Karaman)  yöresinin  jeoloji  haritası  Qa-Alüvyon,  Tü-Killi  Kireçtaşı  (Pliyosen),  D-Aeısız  uyumsuzluk,  Tkk-Çakıltası  (Helvesiyen),  Tka-Kumlu  kireçtaşı
(Helvesiyen),  Tki-Besif  kireçtaşı  (Helvesiyen),  Tkn-Marn,  Kumtaşı,  çakıltaşı,  kireçtaşı  (Helvesiyen),  Tks-Çakıltası  (Helvesiyen),  A.U.-Acılı  uyumsuzluk,  Kk-Badyolarit
(Maestrihtiyen),  Of-Ofiyolitli  mel  an  j,  Ka-Bres  (Maestrihtiyen),  JKm-Çörtlü  kireçtaşı  (Malm-Apsiyen),  JKa-Katmanlanmasız  kireçtaşı  (Malm-Apsiyen),  Pa-Şist  (Devoniyen).
1  -  Eğim ve doğrultu,  2  -  Yatay katman,  3  -  Dokanak,  5  -  Olasılı  dokanak,  5  -  Senklinal,  6  -  Alüvyon  konisi.

Figure  2:  The  geological  map  of the  Sarıkaya-Ücbaş  (Karaman)  region.  Qa-Alluvium,  Tü-Clayey  limestone  (QPHocene),  D-Disconformity,  Tkk-Conglomerate  (Helvetian),  Tka-Sandy
limestone  (Helvetian),  Tki-Beefal limestone  (Helvetian),  Tkn-Marl,  sandstone,  conglomeiate,  limestone  (Helvetian)  Tks-Conglomerate  (Helvetian),  A.U.-Angular  unconformity,
Kk-Badiolarite  (Maestrichtian),  Ka-Breccia  («Maestrichtian),  Of-Ophiolitic  melange,  JKm-Cherty  limestone  (Malm-Aptian),  JKa-Massive  limestone  (Malm-Aptian),  Pa-Schist
(Deonian).  1 -  Dip and strike,  % - Horizontal bedding, 3 -  Contact,  4 -  Inferred contact, 4 - Inferred contact, 5 -  Syndine,  6 - Alluvium cone.
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4)  Ardıçlı  Tepe  Breşi  (Ka)

Dağılımı.  Ardıçlı  tepenin  hemen  güneyinde,  Ardçh  Te-
pe  Kireçtaşı  ile  Kızıldere  Radyolariti'nin  dokanağında  bir
şerit  biçiminde  yüzeyler

Utolojik  özelUği.  Bileşenleri  tümüyle  Ardıçlı  Tepe  Ki-
reçtaşı'ndan  oluşmuştur  (Şekil  3)  ve  bileşenler,  K74°D  gi-
dişli  seçimli  yönlenme  gösterir.  Bileşen  çapı  mlkroskopik
büyüklükten  50  sm'ye  değin  değişir.  Bileşenler  sparitle  bağ-
lanmış  olup,  hematit  sızıntısı  içerdiğinden  breş  alacalı  gö-
zükmektedir.  Breşin  hamuru  ayrıca,  mikro  oluşumlar  şek-
linde  zirkon  da  içermektedir.

Yaş.  Ardıçlı  Tepe  Kireçtaşı'nm  yerleşimi  sırasında
oluştuğundan  ve  bu  yerleşim  yaşı,  melanjın  oluşum  yaşı  ile
aynı  olduğundan,  breşin  de  aynı  yaşta  olması  kuvvetle  ola-
sıdır.

5)  Kızıldere  Eadyolariti  (Kk)

Dağılımı.  Sarıkaya  köyünün  KB  ve  K'yindeki  Kızıl-
dere  yöresiyle  Üçbaşköyü  doğusundaki  inece  yörelerinde
yüzeylemektedir.  Ayrıca,  haritalanamıyacak  boyutlarda  vol-
kanitlerle  birlikte  bulunur.

Litoloji  Özelliği.  Kızıldere  yöresindeki  radyolaritler  ço-
ğunlukla  katmanlanmasızdır.  Buna  karşın,  Ardıçlı  tepenin
güneyi  ile  înece  yöresindeki  radyolaritler,  birkaç  sm  kalın-
lıkta  şeritlerden  70-80  sm  kalınlıkta  kalın  katmanlara  değin
değişir.  Bunlar  aynı  zamanda,  oldukça  sık,  bakışımsız,  dev-
rik,  disharmonik  kıvrımlı  ve  pembe  renkli  pelajik  kireçtaş-
larıyla  ardalanma  gösterir.  Katmanlı  radyolaritler,  hemen
hemen  inceleme  alanının  her  yerinde  kireçtaşı  blokları  olaı-
na  dalar  ve  onlarla  tektonik  dokanak  gösterir.  Radyolarit
katmanlarının  eğim  ve  doğrultusu,  100  m  gibi  kısa  bir  me-
safe  içinde  birkaç  kez  yön  değiştirir  ve  üzerlerinde  kayma
izleri  taşır.  Radyolaritlerin  ince  kesitlerinin  mikroskopik  in-
celemesinde,  kataklastik  bir  doku  kazanmış  oldukları,  Ra-
diolaria'larm  birincil  biçimlerini  yitirip  yönlendirdikleri,  de-
ğişik  yönlerde  eklemleştikleri  ve  yer  yer  de  hematit  pigment-
leri  içerdikleri  gözlenmiştir.

Yaş.  Radyolaritlerle  ardalanmalı  olarak  bulunan  pem-
be  renkli  pelajik  kireçtaşlarınm  ince  kesitlerinde,  Globotrun-
cana  lapparenti  lapparenti  Bolli,  Globotruııcana  lapparenti
tricarinata  Quereau  gibi  fosiller  saptanmıştır.  Bu  faunaya
dayanılarak,  Kızıldere  Radyolaritleri'ne  Senoniyen  yaşı  ve-
rilmiştir.

Daha  önce,  aynı  radyolarit  ve volkanitler  "Pencere  For-
masyonu"  olarak  adlandırılmış  ve  Ust  Paleozoyik  ile  Triyas
yağında  olabilecekleri  önerilmiştir  (Blumenthal,  1956).

6)  Ofiyolitler  (of)

Dağılımı.  Ofiyolitler  başlıca  Sarıkaya  ve  Üçbaş  köy-
leri  çevresinde  yüzeyler.  Albitdiyabaz,  olivinli  diyabaz,  ig-
nimbritik  tüf,  litik  tüf,  cam  tüfü,  kuvars-epidot-klorit  fels,
zoisit  fels,  kuvarsdiyorit  ve  peridotitten  oluşan  ofiyolitik  se-
ri  kayaçları  çoğunlukla,  2-15  m'  lik  süreksiz  yüzlekler  oluş-
turmakta  olup,  çörtlü  kireçtaşları,  pelajik  kireçtaşları,  gro-
vak  ve  radyolaritlerle  grift  şekilde  bulunur.

litoloji  Özellikleri.  Hemen  hepsi  birincil  renk,  bileşim
ve  dokularını  büyük  çapta  yitirmiş  olup,  taze  durumda  olan
diyabazlara  (doleritlere)  ender  olarak  rastlanmaktadır.  Yi-
ne  büyük  çoğunluğu  uralitleşmiş,  serizitleşmiş,  albitleşmiş
ve  epidotlaşmıştır.  Peridotitler  ise,  talklaşmaya  değin  giden
kertede  (derecede)  serpantinleşmiştir.  Hemen  tümü,  büyük
olasılıkla  yerleşimleri  sırasında,  etkisinde  kaldıkları  tekto-
nik  sıkışma  sonucu  parçalanarak  kataklastik-  blastokatak-
lastik-milonitik  bir  doku  kazanmıştır  (Şekil  4).  Kristaller
çoğun  seçimli  yönlenme  göstermektedir.  îgnimbritik  tüfler
ayrıca,  şistsel  bir  yapı  kazanmış  ve  makaslama  eklemle-
riyle  katedilmiştir  (Şekil  5).  Tüfler  genellikle  riyolitik  ve
trakitik  özelliklidir.

Yaş.  Ofiyolitlerle  birlikte  karmaşık  şekilde  bulunan
radyolaritler,  pembe  renkli,  pelajik  kireçtaşlarıyla  ardalan-
malıdır.  Bu  kireçtaşlarmda  Globotruncana  lapparenti  lap-
parenti Bolli ve Globotruncana lapparenti tricarinata Quereau
gibi  fosiller  saptanmıştır.  Bu  fosillere  dayanarak  radyola-
ritlere  Senoniyen  yaşı  verilmiştir.  Yine  aynı  şekilde,  on-
larla  karmaşık  şekilde  bulunan  ofiyolitlerin  de,  birinci  yer-
leşim  yaşının  en  az  Senoniyen  olduğu  söylenebilir.

Sekli  3:  Breş

Figure  3:  Breccia

Sekil  i:  Milonitlk  dokulıı  porfirit

Figure  4:  Porphyrite  with  mylonitic  texture
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gekil  5:  îgnimbritik  tüfler  isinde  geligmig  makaslama  eklemleri

Figure  5:  Shear joints  developed  in  the  ignimbritic  tutfs

Ofiyolitli  Melanjın  Yerleşimi  ve  Yaşı

Toros  kuşağında  ofiyolitili  melanjın  ya  da  ofiyolitli
kütlenin  yerleşim  yaşı  ve  yerleşme  mekanizması  kesinlik-
le  ortaya  konmuş  değildir.  Yine  aynı  şekilde,  ofiyolitlerin
ilksel  konumdaki  yeri  (kökü)  neresidir  sorusu  da  yanıtla-
namamıştır.  Bunda  en  büyük  etkenin,  tüm  kuşağı  kapsıyan
ayrıntılı  çalışma  ve  veri  eksikliği  olduğu  kuşkusuzdur.  Bu-
güne  değin  yapılan  çalışmalar  yerseldir.  Buna  karşın,  bu
yersel  çalışmaların  önemli  sonuçlar  ortaya  koyduğu  da
yadsınamaz.  Örneğin:  1.  İsparta  büklümünün batı  kanadın-
da,  ofiyolitli  melanj  Lütesiyen  yaşlı  bir  filiş  üzerine  bindir-
mektedir.  Melanj  içindeki  kireçtaşı  olistolitleri  yer  yer  su-
cuklaşmıg  olup,  yaklaşık  D-B  gidişli  bir  çizgisel  dizilim
oluşturmuştur.  2.  Eğridir  gölü  güneyinde,  Halobia  fosili  içe-
ren  kireçtaşı,  kırmızı  kireçtaşı,  bitkili  kumtaşı,  radyolarit
ve  masif  kireçtaşmı  kapsıyan  "Ofiyolitli  birlik",  Kampa-
niyen-Maestrihtiyen  yaşlı  "Eşekini  Kireştaşı  ve  kırıntılar"
üzerine  gelmektedir  (Dumont  ve  Kerey,  1975).  3.  Batı  To-
roslar'da  "Beyşehir-Hoyran  napları"nm  Eosen  fiiişi  üzerin-
de  yüzdüğü  ve  bu  naplarm  kökünün  KD'da  olduğu  belirtil-
mektedir  (Brunn  ve  diğerleri,  1971).  4.  Bozkır-Hadim  yö-
resinde,  "Güney  îç  Anadolu  Birliği"nin  Üst  Kretase  yaşlı
"Ofiyolitli  serisi"  SSB'ya  doğru,  "Hadim  birliği"nin  Alt-Or-
ta  Eosen  yaşlı  filisi  üzerine  ilerlemiştir  (özgül,  1971).
5.  Bolkar  Dağları'nın  güneyindeki  ofiyolitik  melanj  kayala-
rı,  Üst  Kampaniyen  yaşlı  büyük  kireçtaşı  olistolitlerini  içer-
mekte  olup,  Maestrihtiyen'de  yerleşmiş  gözükmektedir  (De-
mirtaşh  ve  diğerleri,  1975).  S.  Şarkışla  (Sivas)  GD'sunda
ofiyolitli  melanj,  Paleosen-Eosen  filisi  içinde  bir  olistostrom
biçiminde  yerleşmiş  olup,  özgül  bir  örnek  oluşturmuştur.
7.  Karaman  (Konya)  yöresinde  ise,  melanjm  ilksel  konum-
lu  temel  birimi  yoktur.

Bütün  bu  sonuç  ve  verilerin  ışığı  altında,  batıda  Keçi-
borlu-Dinar'dan  başlayıp  doğuda  Sivas'a  değin  uzanan  ku-
şak  içinde,  bazan  sürekli  bazan  da  yersel  biçimde  yüzeyli-
yen  ofiyolitli  melanjm,  Üst  Kretase-Paleosen  zaman  aralı-
ğında  oluştuğu  ve  yine  Üst  Kretase  —Alt  Miyosen  aralığm-
daki  değişik  zamanlarda,  kuzeydeki  bir  orta  masif  kenarın-
dan  (?)  G,  GB ve  B  yönlerinde  ilerliyerek,  çekim  kaymaları-
nın  egemen  olduğu  bir  mekanizma  ile  yerleştiği  kuvvetle  ola-
sıdır.  Bir  başka  olasılık  da,  bu  kuşak  içinde,  batıdaki  me-

lanj  yüzleklerinin,  doğudakilerden  türemiş  olmasıdır.  Melan-
jm  ilksel  konumlu  temel  birimleriyle  olan  dokanağmda  be-
lirgin  ezik  zonlarm  olmayışı;  bu  dokanakta  ve  ona  yakın
yerlerde,  kökeni  başka  bir  havza  olan  ofiyolit  gereçli  olis-
tostromların  bulunması;  bazı  yüzleklerde  görüldüğü  gibi,  ofi-
yolitli  melanjm  tümüyle  olistostrom  biçiminde  yerleşmiş  bu-
lunması;  melanj  içindeki  kireçtaşı  olistolitlerinin  çizgisel
dizilimi  ve  büyük  boyutlu  yatay  kıvrımların  bulunmayışı,  me-
lanjm,  büyük  boyutlu  sürüklenimler  biçiminde  değil,  fakat
çekim  kaymalarının  egemen  olduğu  bir  mekanizmayla  yer-
leşmiş  olduğunu  desteklemektedir.

NBOJEN  OLUŞUKLARI

Kaîiî  Formasyonu

Formasyonun  adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  yer  olan
Kalif  deresinden  alınmıştır.  Formasyon,  tabandan  tavana
doğru,  taban  çakıltaşı,  filiş,  özellikli  killi  kumtaşı-kil-marn-
çakıltaşı-kireçli  kumtaşı-kireçtaşı  ardalaması,  resifal  kireç-
taşı,  kumlu  kireçtaşı  ve  tavan  çakıltaşı  gibi  değişik  litofa-
siyeslerle  ıralanır.  Gerek  deniz  ilerlemesinin  yer  yer  bir-
den  bire  oluşu,  gerekse  daha  sonraki  aşınım  nedeniyle,  bu
litofasiyeslerin  tümünün  birlikte  görülebildiği  bir  tip  kesit
yeri  yoktur.  Bununla  birlikte,  alttan  üste  doğru  ilk  üç  lito-
fasiyesin  (taban  çakıltaşı,  filiş  özellikli  killi  kumtaşı-kil-
marn-çakıltaşı-kireçli  kumtaşı-kireçtaşı  ardalaması  ve  resi-
fal  kireçtaşı)  en  iyi  gözlenebildiği  yer  Kalifderesi  kesitidir
(Şekil  6).  Bu  kesitte,  diğerlerine  göre  daha  egemen  olan,
birinci  ve  ikinci  derecedeki  litofasiyesler  belirtilmiştir.

Kalif  Formasyonu,  inceleme  alanı  ve  yakın  yöresinde,
başlıca  İbrala  deresi  ve  Mut-Silifke  havzasında  yaygın  bir
dağılım  göstermektedir.  Denizel  Miyosen  yaşlı  litofasiyes-
lerle  temsil  edilen  bu  formasyon,  açılı  uyumsuzlukla,  daha
yaşlı  ofiyolitli  melanj  kayaları  üzerinde  yeralmakta  olup,
beş  üyeye  soyutlanmıştır.

Safiye  Çakıltaşı  Üyesi  (Tks)

Dağılımı.  Safiye  deresi,  Kalif  deresi,  ibrala  deresinin
sol  yamacı  ve  Akköprü  yöresinde  yüzeylemekte  olup,  Kalif
Formasyonu'nun  tabanını  oluşturur.  15sm-8m  arasında  de-
ğişen  kalınlıkta  olup,  Ofiyolitli  melanj  kayaları  üzerinde
açılı  uyumsuzlukla  bulunur  (Şekil  6).

litoloji  Özelliği.  Asolgun,  değişik  tür  bileşenler  içeren
bir  çakıltaşıdır.  Başlıca  bileşenleri  yeşil-kırmızı  renkli  rad-
yolarit,  koyu  yeşil  renkli  diyabaz,  ignimoritik  tüf,  peridotit,
spilit  ve  açık-koyu  gri  renkli  kireçtaşı  çakıllarından  oluş-
muştur.  Çakılların  çapı  l-30sm  arasında  değişir  ve  yer  yer
de,  10-50sm  kalınlıkta  Ostrea  yığınlarından  oluşmuş  kireç-
taşı  katmanları  içerir.  Tavana  doğru  kireçli  kumtaşı  ve  kil
ile  ardalanmalıdır.  İnceleme  alanında  çok  az  yerde  ve  az
bir  kalınlıkta  olması,  yöredeki  Miyosen  deniz  ilerlemesinin
birden  bire  olduğunu  göstermektedir.

Fosil  Topluluğu.  Yıkama  örneklerinde  (Şekil  6  da,
açılı  uyumsuzluğun  hemen  üzerinden  alman  örneklerde)
Neoalveolina  pygmaea  Reichel,  Neoalveolina  melo-curdica
Reichel,  Ammonia beccarii  (Linneo),  Spiroloculina sp.,  Qnin.
queloculina  sp.  gibi  fosiller  saptanmıştır.

Yaş.  Helvesiyen.
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Sekil 6.  Kaliî  deresinin  sağ  yamacına  özgü  şematik  dikme  kesit.
5  -  Kil,  6  -  Besifal  kireçtaşı,  Tks-Safiye  Cakıltası  Üyesi  (Hel-
vesiyen),  Tkn-Nalıma  Üyesi,  Xki-lbrala  Besifal  Kireçtaşı  Üye-
si.

Figure  6:  Schematic  columnar  section  for  right  side  Kalif  stream.  1  -
Badiolarite  (Maestrichtian),  % -  Conglomerate,  3  -Limy sands-
tone,  4  -  Sandstone,  5  -  Clay,  6  -  Beefal  limestone,  Tks-Safiye
Conglomerate  member  (Helvetian),  Tkn-Naluna  member,  Tki-
tbrala  Beefal  limestone  member.

Nalıma  Üyesi  (Tim)

Dağılımı.  İnceleme  alanının  kuzey  kesimindeki  tbrala

deresi  vadisinde  yüzeyler.

litoloji  özelliği.  Filig  özellikli  killi  kumtaşı,  kil,  marn,

çakıltaşı,  kireçli  kumtaşı,  miltaşı  ve  kireçtaşıyla  temsil  edi-

lir.  Bu  litolojiler  birbirleriyle  yanal  ve  düşey  geçişlidir.  Kil-

li  ve  kireçli  kumtaşları,  marn  ve  killerin  aşınması  sonucu,

topografyada  çıkıntılar  oluşturmuştur.  Bu  kumtaşları  80sm-

6m  arasında  değişen  kalın  katmanlar  biçiminde  olup,  bol

miktarda  kuvars,  bozunmuş  ofiyolitik  kayaç  parçaları  ve

hayvan  kabuk  kırıntılar  ıiçerir.  Marnlar  ise,  çoğunlukla  mer-

cekler  biçiminde  olup,  gri-mavi  renkli  ve  makrofosillerin  en

bol  olduğu  katmanlardır.  Ayrıca,  mercekler  biçiminde,  100-

200m2  lik  alanlar  kaplıyan  kavkılı  kireçtaşları  da  yer  yer

araya  katılmaktadır.  Toplam  kalınlıkları  140  m  dir.

Fosil  Topluluğu.  Fosil  içeriği  bakımından,  Kalif  For-

masyonu'nun  en  zengin  üyesidir.  Bu  fosillerden  bazıları  şun-

lardır:  Clypeaster  alttı»  Klein,  Sclıizaster  eurynotus  Agassız,

Schizaster  dessori  Wrigt  gibi  ekinid,  Flabellipecten  calari-

tana  Meneghini,  Flabeilipecten  solarium  Lamarck,  Ostrea

edulis  Linne,  Ostrea  gryphoides  Sehlotheim  gibi  Lamellib-

ran§,  Neoalveolina  pygmaea  Reichel,  Neoalveolina  melo-cur.

dica  Reichel,  Strobulus  beccarii  Lamarck,  Globigerina  sp.,

Heterostegina  sp.  gibi  foraminiferler.

Daha  ayrıntılı  fosil  içeriği,  inceleme  alanının  genel  dik-

me  kesitinde  belirtilmiştir  (Şekil  7).

Yaş.  Helvesiyen.

tbrala  Kesifal  Kireçtaşı  Üyesi  (Tki)

Dağılımı.  îbrala  vadisinin  her  iki  yamacında  yüzeyler.

Vadinin  sağ  yamacındaki  yüzeyleği,  harita  ölçeğine  uyma-

dığı  için  haritalanamamıştır.  Sol  yamaçta  ise,  B'dan  D'ya

doğru  sırayla  Korumönü  kayası,  Kaplanlı  deresi,  Sulucin

deresi  ve  kestel  deresinin  yukarı  çığırma  değin  olan  alanda

yüzeyler.  Resifal  kireçtaşları,  aynı  vadi  boyunca  fakat  in-

celeme  alanı  dışında,  vadinin  daraldığı  yerlerde  vadi  taba-

nına  inerek  Taşkale  ve  Kcraş  köylerine  değin  uzanır.  En

büyük  kalınlığa  da  Taşkale  köyünde  erişir  (200 m).  Nalı-

ma  üyesini  Kızılkuyuviranı  Çakütaşı  Uyesi'nden  ayırdığı

için  "Hudut  Kalkerleri"  olarak  da  adlandırılmıştır  (Niehoff,

1960).  Miyosen  deniz  ilerlemesinin  birden  bire  olması  ne-

deniyle  çoğun,  doğrudan  doğruya  Ofiyolitli  melanj  kayala-

rı  üzerine  açılı  uyumsuzlukla  gelmektedir.

litoloji  Özelliği.  Sarı  renkli,  çakıltaşı  görünüşlü,  kum-

lu  ve  gevşek  yapılıdır.  Kolayca  aşımmları  sonucu,  taban  ke-

simlerinde  büyük  mağaralar  oluşmuştur.  Ara  katman  ola-

rak,  kalınlığı  20sm-lm  arasında  değişen  arı  Ostrea  ve  Öper.

culina  sp.  katmanları  da  kapsar,  ince  kesitlerinde,  tümüy-

le  Alg,  Mercan  (Şekil  8,  a),  Gastropoda,  Lamellibranchiata,

Echinoilea  ve  Ostrea'lardan  yapılmış  olduğu  görülmüştür.

Aynı  durum  makro  olarak  da  gözlenmiştir.  Büyük  boy  eki-

nidler  heman  hemen  tümüyle  Resifal  Kireçtaşları'nda  bu-

lunur.  Bu  nedenle  bu  üye  ayırtman bir  eMnid zonu  olarak  da

adlandırılabilir.

Fosil  Topluluğu.  Bol  miktarda  makro  ve  mikrofosil

içermektedir.  Bunların  önemlileri  Şekil  7  de  belirtildiği  için,

burada,  yinelenmemiştir.

Yaş.  Helvesiyen

Akgedik  Kireçtaşı  Üyesi  (Tka)

Dağılımı.  İnceleme  alanının  güney  kesiminde  yüzeyler.

litoloji  Özelliği.  Açık  gri  renkli,  kumlu,  çoğun  kat-

mansız  ve  Resifal  kireçtaşlarına  göre  daha  sert  fakat  da-

ha  az  Alg,  Mercan  ve  Gastropoda  parçaları  içermektedir.
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Sekil  8:  Kesif al  kireslarının  bir  görünümü,  a  -  Mercan,  b  • •  Ostrea.

Figure  8:  An  aspect  of  the  reef  al  limestone,  a  -  Coral,  b  -  Ostrea.

Yaş.  Akgedik  Kireçtaşı  Üyesi,  Kalif  Formasyonu'nun
fosil  bakımından  en  yoksun  üyesi  olup,  gerçekte,  Resifal
Kireçtaşı  Üyesi'nin  fazla  sertleşmiş,  daha  kumlu  olan  üst
kesimini  oluşturmaktadır.  Bu  nedenle,  Akgedik  Kireçtaşı
Üyesi'ne  de  Helvesiyen  yaşı  verilmiştir.

Kızılkuyuviram  Çakıltaşı  Üyesi  (Tkk)

Dağılımı.  Haritalanabilecek  ölçekte  yalnızca  Kızılku-
yuviranı'nda  yüzeyler.  Çoğunlukla  kumlu  kireçtaşları  ve  Re-
sifal  Kireçtaşları  üzerinde  bulunur.  Aşınım  nedeniyle  mer-
cekler  biçiminde  kalmıştır.  Kalınlığı  15sm-6m  arasında  de-
ğişir.

Litoloji  Özelliği.  Kirli  sarı-kırmızı  rengiyle  uzak  mesa-
felerden  kolayca  seçilir.  Bileşenleri  kırmızı-yeşil  renkli  rad-
yolarit,  gri-siyah  renkli  kireçtaşı  ve  diyabaz  çakıllarından
oluşur.  Bileşenleri  kısmen  olgun,  çok  tür  bilegenli  bir  çakıl-
ların  çapları  0,5-15sm  arasında  değişmekte  olup,  sarı  renk-
li  bir  kumtaşıyla  birbirlerine  bağlanmıştır.  En  belirgin  nite-
liği,  yer  yer  ritmik  dereceli  katmanlanma  göstermesidir  (Şe-
kil  9).  Ayrıca  yer  yer  hematit  laminaları  içerir.

Bu  üyenin  çökelimi  sırasında  denizin  gittikçe  sığlaşıp
karasal  koşulların  egemen  olmıya  başladığı  kuvvetle  olası-
dır.  Örneğin,  litoloji  renginin  kırmızılaşması,  tane  boyutu-
nun  tabandan  tavana  doğru  artması,  diğer  üyelerde  olma-
masına  karşın,  bu  üye  içinde,  hematit  kristallerinin  oluştur-
duğu  çizgisel  dizilimlerin  görülmesi,  yer  yer  de  çapraz  kat-
manlanmalara  rastlanması  gibi.  Değinilen  bu  nedenlerden
dolayı  çakıltaşmm  regresif,  oluşumunun  da  mevsimsel  oldu-
ğu  sanılmaktadır.  Yağışın  fazla  olduğu  mevsimlerde,  yük-
sek  enerji  nedeniyle  çakıltaşları  (Şekil  9,  A2);  yağışın  az
olduğu  mevsimlerde  ise,  kumtaşları  (Şekil  9,  Aı)  oluşmuş-
tur.  Şekil  9,  Bı-j-2  ise,  az  ve  çok  yağışlı  mevsimlerin,  yağış
miktarı  ve  sürelerindeki  düzensizliği  temsil  etmektedir.  De-
recelenmeyi  anlatmak  için  verilen  şekilde  (Şekil  9),  kum-
taşı  ve  çakıltaşı  eşit  miktarda  gibi  görülmekteyse  de,  bu
kesit  yerel  olup  egemen  litoloji  çakıltagıdır.

Şekil 9:  Kızılbuyuviranı  Çakıltaşı  Üyesine  özgü  şematik  bir  dikme
kesit.  1 -  Kunıtaşı,  2 -  Konglomera,  1-2-Knmtası ve konglomera,
Tb-Taban,  Tv-Tavan.

Figure  9:  Schematic  columnar  section  for  Kizilknyuviram  Conglome-
rate  member  .1  -  Sandstone,  2  -  Conglomerate,  1-2-Sandstone
and  conglomerate,  tb-Base,  Tv-Top.

Yaş.  Kalif  Formasyonu'nun  en  üst  düzeyini  oluştur-
makta  olup,  buna  da,  diğer  üyelere  dayanılarak  Helvesiyen
yaşı  verilmiştir.

Ücbaş  Formasyonu

Bu  formasyon,  çoğunlukla  plaket  biçimli  gölgesel  ki-
reçtaşlarıyla  temsil  edilir.

Bağılımı.  İnceleme  alanının  kuzey  kesiminde  yüzeyler.
Kalif  Formasyonu'yla  açışız,  Ofiyolitli  melanj  kayalanyla
açılı  uyumsuzdur.  Miyosen  denizinin  geri  çekilmesinden  son-
ra,  arta  kalan  çanaklar  içindeki  göllerde  oluşmuştur.
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litoloji  Özelliği.  Kirli  beyaz-kül  renkli,  gölsel,  killi,
gözenekli,  yer  yer  karstik  aşınımlı  ve  2-5m  kalınlıkta  kaim
katmanlar,  fakat  çoğun  4-15sm  kalınlıkta  plaket  biçimlidir.
Kendilerine  özgü  beyaz  renkleriyle  uzak  mesafelerden  ko-
layca  seçilir.

Fosil  Topluluğu.  Gerek  ince  kesit  gerekse  yıkama  ör-
nekleri  içinde  Ilyocypris  gibba  (Ramdohr),  Ilyocypris  brady
Sars,  Caııdoııa  sp.,  Chara  sp.  ve  küçük  Gastropoda'lar  sap-
tanmıştır.

Yaş.  Bu  fosillere  dayanılarak,  formasyona  Pliyosen  ya-
şı  verilmiştir.

YAPISAL  JEOLOJİ

İnceleme  alanında,  fay  boyutlunda  kırılmalara  ve  ger-
çek  anlamda  büyük  boyutlu  kıvrımlara  rastlanılmamıştır.
Üçbaş  Formasyonu  içindeki  senklinal  görünümü  ise,  formas-
yonun  düzensiz  tabanının  neden  olduğu  ilksel  eğimden  ile-
ri  gelmektedir.  Buna  kargın,  Kalif  Formasyonu'nu  oluşturan
litofasiyeslerin  çok  sık  yanal  ve  düşey  geçişler  göstermesi,
Afrika  levhasının  Türkiye'ye  alt  bindirmesiyle  ilgili  olabilir.
Alt  bindirme  deviniminin  verev  olabileceği  düşünülürse,
bu  devinimin  düşey  ve  yanal  bileşenleri  de  olacaktır.  Bu
nedenle,  Orta  ve  Batı  Toroslar'da,  Miyosen  ve  Pliyosen'-
den  beri  olan  yükselmeler  bu  düşey  bileşene  bağlanabilir.  To-
ros  kuşağında  yaygın  şekilde  görülen  ve  yanal-düşey  geçişli
olan  Miyosen  tortullarının  bu  devinimden  etkilenmiş  olabi-
leceği  kuvvetle  olasıdır.

Uyumsuzluklar

Birisi  Kalif  Formasyonu'nun,  diğeri  ise  Üçbaş  Formas-
yonu'nun  tabanında  iki  ayrı  tür  uyumsuzluk  düzlemi  göz-
lenmiştir.  Yöredeki  Ofiyolitli  melanj  kayaları  üzerine  bir-
den  bire  deniz  ilerlemesiyle  gelen  Kalif  Formasyonu,  me-
lanj  kayalarının  düzensiz  aşınım  yüzeyleriyle  açılı  bir  uyum-
suzluk  oluşturmuştur.  Birden  bire  deniz  ilerlemesi  nedeniyle
uyumsuzluk,  bazan  Safiye  Çakıltaşı  Üyesi  (Tks),  bazan  da
İbrala  Resifal  Kireçtaşı  Üyesi  (Tki)  tabanında  bulunmak-
tadır  (Şekil  10,  AU).

Üçbaş  Formasyonu  (Tü)  ise,  Kalif  Formasyonu'yla  açı-
şız  (Şekil  10,  D),  Ofiyolitli  melanj  kayalarıyla  açılı  uyum-
suzluk  oluşturmaktadır.

SONUÇLA»

1.  Yöredeki  ofiyolitik  kayaların,  ilksel  konumsuz  bir
melanj  oldukları  ve  oluşum  yaşlarının  büyük  olasılıkla  Ma-
estrihtiyen  olduğu  sonucuna  varılmıştır.

2.  Ofiyolitli  melanj  kayalarının,  batıda  Keçiborlu-Di-
nar'dan  doğuda  Sivas'a  değin,  Toroslar'm  kuzey  kenarına
yakın  bir  kuşakta,  bazan  sürekli  bazan  süreksiz  yüzlekler
biçiminde  bulunduğu;  Maestrihtiyen-Alt  Miyosen zaman  ara-
lığında,  çekim  kaymalarının  egemen  olduğu  bir  mekaniz-

Sekil  10:  Kalif  deresi  bölgesine  B'dan  D'ya  doğru  bakış.  Tü-Killi
kireçtaşı  ((Pliyosen),  D-Acısız  uyumsuzluk,  Tkk-Çakıltası
(Helvesiyen),  Tki-Besifal  kiresta§ı  (Helvesiyen),  Tks-Çakıl-
taşı  (Helvesiyen),  Tkn-Marn,  kumlası,  sakıltaşı,  kireçtaşı
(Helvesiyen),  A.U.-Aeılı  uyumsuzluk,  Kk-Kadyolarit  CMaest-
rihtiyen),  Of-Ofiyolitli  melanj.

Figure  10:  Looking  at  the  Kalif  Stream  region  W  to  E.  Tü-Clayey
limestone  (Pliocene),  D-Disconformity,  Tkk-  Conglomerate
('Helvetian),  Tki-Beefal  limestone  (Helvetian),  Tks-Conglome-
rate  (Helvetian),  Tkn-Marl,  sandstone,  conglomerate,  limesto-
ne  (Helvetian),  A.TJ.-Angular  unconformity,  Kk-Radiolarite
OMaestrichtian),  Of-Ophiolitic  melange.

mayla  G,  GB  ve  B  yönlerinde  devinerek  yerleştiği  sanıl-
maktadır.

3.  Neojen  oluşuklarındaki  yanal  ve  düşey  geçişlerde,
Afrika  ve  Arap  levhalarının  alt  bindirmelerinin  etkili  ola-
bileceği  kuvvetle  olası  görülmüştür.

i.  Yörede  bölgesel  Pliyosen'in  varlığı  saptanmıştır.

5.  Alpin  Orojenezi'nin  Laramiyen  (Eski  stiriyen)  ve
Rodaniyen  fazları  saptanmıştır.

6.  Ofiyolitlerin  ilksel  konumlu  yeri  (kökü)  kuzeyde
neresidir?  sorusu  ise,  bugün  kesinlikle  yanıtlanamamıştır.
Yazara  göre  bu  sorun,  Türkiye  çapında  oluşturulacak  bir
yerbilimci  ekibinin,  Kuzey  Anadolu  ve  Toros  kuşağı  ofiyo-
litleri  ve  temel  kayaları  üzerinde  yapacakları  ayrıntılı  araş-
tırma  sonuçlarının  karşılaştırılmasıyla  çözümlenebilir.
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Haymana (GB Ankara) Yöresindeki Petrol lü
Kumtaşlarmm Sedimantolojik incelemesi

Sedimentological  Studies  of  the  Oil-Saturated  Sandstones  of  the  Haymana  Region  (SW  Ankara)

MUHİTTİN'  ŞENALP  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
SUNGU  L.  GÖKÇEN  Hacettepe  Üniversitesi  Yerbilimleri  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Kalınlıkları  1  m  ile  5.90  m  arasında  değişen  petrollü  kanal  dolguları,  Haymana  yöresinin  türbidit  fasiyesindeki
Haymana  ormasyonu  içerisinde  gözlenmiştir.  Çoğu  kanallar  tek  bir  aşınma  ve  dolma  fazı  gösterdikleri  halde,  bazıları
birkaç  aşmma-doldurulma  fazının  ürünüdür.  Kanal  yamaçları  tatlı  eşimli  olabildikleri  gibi  75°  ye  varabilen  eğimler
de  sunarlar.  Kanal  dolgusu  kayaçları  tane  boyları  çok  iriden  çok  inceye  kadar  değişen  kaim  tabakalı  kumtaşlarıdır.  Bu
kumtagları  bol  miktarda  kayaç  parçacığı,  plajioklas  ve  kuvarsdan  oluşmuş,  litik  vake  (=grovak)  türü  kayaçlardır.
Kanal  dolgularının  türbidit  kumtaşlarıyla  arakatkılı  olması  ve  pelajik  marnlarla  sarılmış  bulunması,  bu  kanalların  tür-
bid  akıntılar  yardımıyla  açılmış  ve  doldurulmuş  olduğu  görüşüne  yönelmiştir.  Kanal  dolgularının  gerek  tabanında  ge-
rekse  içinde  görülen  ve  türbid  akıntılara  yorumlanan  sedimanter  yapılar  bu  görüşü  ayrıca  kuvvetlendirmiştir.  Bu  açı-
lardan  hareketle  sözü  edilen  kanal  dolgusu  kumtaşlarmm,  denizaltı  yelpazelerinin  alt  kısımlarındaki  abisal  düzlüğe  ge-
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çiş  kesimlerinde  çökelmiş  oldukları  tarzında  yorumlanmıştır.  Kaliforniya,  Karpatlax\  Güneybatı  Fransa  ve  daha  başka
yerlerdeki  son  araştırmalar  denizaltı  yelpazesi  ve  kanal  fasiyesi  karmaşıklarının  petrol  yönünden  çok  önemli  bir  hazne
kaya  oluşturduklarını  ortaya  koymuştur.  Ayrıca  türbidit  fasiyesindeki  Haymana  formasyonu  içerisinde  petrollü  kanal
dolgularının  bulunuşu  bölgesel  paleocoğrafya  açısından  da  önem  taşımaktadır.  Bu  nedenle  bu  oluşumların  petrol  şirket-
lerinin  de  ilgisini  çekerek,  onları  Haymana-Polatlı  havzasının  aşınmamış  kısımlarında  ticari  petrol  aramağa  yönelte-
ceği  düşünülmüştür.  Haymana-Polatlı  havzası  evriminin  iyi  bir  şekilde  anlaşılması,  bölgenin  özellikle  türbidit  fasiye-
sindeki  formasyonları  üzerinde  yapılacak  ayrıntılı  sediman-tolojik  incelemelere  bağlıdır.  Böylece,  yörede  petrolün  kapan-
lanmış  olabileceği  havzanın  daha  sığ  kenar  kısımlarını  ortaya  çıkarabilmek  olanaklı  olacaktır.

ABSTRACT:  Oil  saturated  channel-fills  which  range  1-5.90  m  in  thickness  occur  in  turbidite  bearing  Haymana  forma-
tion  of  the  Haymana  region.  Although  most  channels  are  single  cuts,  some  show  several  related  phases  of  cutting  and
filling.  The  walls  generally  have  gentle  slopes,  but  in  one  channel  they  slope  75°.  The  channel-fill  sediments  consist
of  thick  sandstone  beds  ranging  from  very  coarse  to  very  fine  in  grain  size.  Petrologically  these  sandstones  are  cam-
posed  mainly  of  lithic  fragments,  plagioclase  and  quartz  and  can  be  confidently  called  lithic  vake  (or  graywacke).  On
the  basis  of  field  evidences  such  as  interbedding  of  channel-fill  sediments  with  turbiditic  sandstones  and  being  enclo-
sed  by  the  pelagic  marls  it  is  thought  that  the  most  likely  process  for  the  cutting  and  filling  of  the  channels  was
turbidity  currents.  Presence  of  sedimentary  structures  both  on  the  soles  and  in  the  channel-fills  which  are  the  results
of  turbidity  currents  strenghten  this  idea.  In  the  light  of  these  evidences  it  is  interpreted  that  this  channel-fill  sedi-
ments  were  perhaps  deposited  on  the  lower  parts  of  the  submarine  fans  which  gradually  merge  into  the  abyssal
plain.  The  submarine  channel-fan  complex  is  a  most  important  type  of  petroleum  reservoir  as  demonstrated  by  recent
exploratory  work  in  California,  Carpathians,  Southwestern  France  and  other  areas.  Therefore  the  presence  of  oil  sa-
turated  deep  channels  in  turbidite-bearing  Haymana  Formation  has  paleogeographie  significance  and  they  will  also
attract  the  attention  of  oil  companies  for  finding  commercial  oil  in  unexposed  parts  of  the  Haymana-Polatlı  basin.  A
good  understanding  of  the  evolution  of  the  Haymana-Polatlı  region  and  the  careful  sedimentological  studies  of  the
turbidite  formations  are  essential  in  finding  the  more  proximal  parts  of  the  basin  where  the  oil  is  likely  to  be  ac-
cumulated.

GİRİŞ  VE  AMAÇ

İnceleme  alanı,  Ankara'nın  güneybatısındaki  Haymana
ilçesine  bağlı  Çayraz  köyü  dolaylarındadır  (Şekil  -  1).

Bu  çalı§manm  amacı,  adı  geçen  yörede  uzun süredir  var-
lığı  bililenen  petrollü  kumtaşlarınm,  günümüz  bilimsel  stan-
dartlarında  sedimantolojik  incelemelerini  yaparak,  bunların
oluşumlarını  çökelme  ortamlarını  yorumlamaktır.  Yazarlar,
bu  araştırmanın  Haymana  Polatlı  havzasımn  petrol  yönün-
den  önemine  de  ışık  tutacağı  inancındadırlar.

ÖNCEKİ  ARAŞTIRMALAR  VE  LİTOSTRATİGRAFİK
BİRİMLER

Haymana  yöresinde  yapılmış  önceki  çalışmalar,  bölge-
nin  Ankara'ya  yakınlığına  karşın,  oldukça  kısıtlıdır.  1936  ile
1976  yılları  arasında  yapılmış  18  incelemenin,  10'u  yayınlan-
mamış  raporlar  ve  tez  çalışmalarıdır.  Yayımlanmamış  bu
araştırmaların  büyük  bir  kısmı  hidrojeolojik  amaçlıdır.  Bu
çalışmaların  kronolojisi  ve  konuları  Gökçen  (1976a),  Çizelge
1.1'de özetlenmiştir.

Yayımlanmış  çalışmalar  ise  üç  ana  grupta  toplanabile-
cek  niteliktedir.  Bunlardan  Lokman  ve  Lalın  (1946)  ile  Üna-
lan  ve  diğerleri  (1976)  jeoloji-stratigrafi,  Dizer  (1968)  ve
Güngör  (1975)  paleontoloji,  Yüksel  (1973)  ve  Gökçen  1976b
ve  c)  ise  sedimantoloji  konuludur.  Haymana  Polatlı  havza-
sında  yapılmış  önceki  çalışmalarla  saptanmış  litostratigrafik
birimlerin  bir  karşılaştırılması  Çizelge -1  ile  verilmiştir.  Bu
çalışmada  incelenmiş  yöre,  litolojik  ve  paleontolojik  açılar-
dan  Yüksel  (1970,  1973'in  Haymana  Formasyonu  adını  ver-
diği  birim  içine  girmektedir.

PETROLLÜ  KUMTAŞLARININ  GEOMETRİSİ

En  büyük  petrollü  kumtaşı  kütlesi  Çayraz  köyünün  1
km  güney'inde  ölçülmüştür  (Şekil-1).  Bu  kumtaşı  kütlesi  be-

Şekil  1:  İnceleme  alanının  bnldurn  haritası

Figure  I:  location  map  of  the  studied  area
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Çizelge  1:  Haymana  -  Polatlı  havzasında  yapılmış  önceki  çalışmalarla  saptanmış  litostratigrafi  birimlerinin  karşılaştırılması.

Table  1:  Correlation table  of the lithostratigraphie units which have  been  identified  by  the  previous  studies  in  the  Haymana  -  Polatlı
basin.

lirgin  bir  kama  şeklindedir  (Şekil-2).  En  fazla  kalınlığı  5.90
m,  en  fazla  genişliği  ise  64  m  olarak  ölçülmüştür.  Kumtaşı
kütlesinin  enine  bir  kesiti  ve  litoloji  dağılımı  Şekil-3  de  gös-
terilmiştir.  Kanal  tümüyle  marnlar  içerisinde  açılmıştır.  Ka-
nalın  bir  yamacı  daha  çok  eğimli  hatta  dike  yakın  olması-

Şekil  %ı  Petrollü  kumlasının  genel  bir  görünüşü.

Figure  2:  A  general  view  from  the  oil-saturated  sandstone  body.

na  karşın,  diğer  yamacı  daha  tatlı  eğilimlidir.  Kanalın  ta-
banı  ise  dış  bükeyli  olup  çok  düzensiz  ve  bazen  2  m  yük-
sekliğe  varan  röliyefler  sunar.  Kanalı  dolduran  çekellerin  ta-
ne  boyu  yanal  ve  düşey  yönde  belirgin  bir  inceleme  göste-
rir.  Kaba  taneli  çökeller  kanalın  en  derin  kesimlerinde  ve
dik  yamaca  yakın  olarak  bulunur.  Tane  boyunun  incelemesi-
ne  koşut  olarak  kanalın  daha  tatlı  eğilimli  olan  yamacına
doğru  gidildikçe  tabakalanma  daha  belirgin  bir  duruma  ge-
çer.

Kanal  dolgusu  çökelleri  ayrıntılı  olarak  incelendiği  za-
man  en  azından  dört  oygu  ve  dolgu  olayının  var  olduğu
görülür  (Şekil-3).  Kanal  dolgusunun  tabanını  oluşturan  A
kesimi  genellikle  çok  iri  tanelidir.  Kanalın  tabanındaki  bir
bölümü  ise  küçük  çakıllı  kumtaşı  ya  da  granüllü  kumtaşı
bünyesindedir.  Bu  bölüm  içerisinde  çapı  30  sm.  ye  varabilen
ve  Haymana  Formasyonu'nun  aşmdırılmasmdan  türemiş
olan  formasyon  içi  marn  blok  ve  çakılları  bulunur.  Bu  bö-
lümü  dolduran  kumtaşları  ayrıca,  birimin  altından  üstüne
doğru  tane  boylarında  belirgin  bir  inceleme  gösterir.  Biri-
min  yalnızca  tabanında  olmak  üzere  iyi  gelişmiş  bir  'çap-
raz  tabakalanma'  (=anti-dune  structure)  görülmüştür.

Yukarıda  özellikleri  belirtilen  A  bölümü  ikinci  bir  aşın-
ma  olayından  etkilenmiş  ve  üst  kısımları  B  bölümü  tara-
fından  aşmdırılmıştır.  Bu  bölümü  98  sm  kalınlıkta  olup  alt
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Sekil  3:  Çayras  (Haymana)  köyünün  1  km  güneyindeki  petrollü  kumtagı  kütlesinin  enine  kesiti  ve  litoloji  dağılımı  («izim  ölseksizdir)

Figure  3:  The  geometry  and  the  distribution  of  the  lithologies  in  the  oil-satnrated  sandstone  body  which  is  situated  1  km  to  the  south  of
the  village  of  Çayraz  (Haymana).  Figure  is  not  to  scale

kısımları  çok  iri  taneli  kumta§ı  (yer  yer  küçük  çakıllı),  üst
kısımları  ise  ince  ve  çok  ince  taneli  kumtaşından  oluşmuş-
tur.  Tane  boyunda,  tabandan  tavana  doğru  belirgin  ve  kesik-
siz  bir  inceleme  göze  çarpar.  Bu  bölümün  en  üst  7  sm  lik
kısmı,  laminalı  olup  üzerine  gelen  C  birimi  tarafından  aşm-
dırılmıştır.  C  birimi  62  sm  kalınlıktadır.  Kumtaşları  tabanda
iri  ya  da  orta  taneli  olmasına  kargın  üste  doğru  dereceli
olarak  incelerek  ince,  çok-ince  taneli  kumtaşlarına  geçer.
Marn  bileşimli  ve  formasyon  içi  (intraformational)  kökenli
olduklarına  inanılan  çakıllar  bu  birim  içinde  düzensiz  olarak
dağılmışlardır.

D  birimi  100  sm  kalınlıkta  olup,  alttaki  C  birimi  ile
olan  dokanağı  düzensiz,  fakat  belirgin  bir  aşınma  yüzeyidir.
Bu  yüzeyin  çukur  kısımları  4-5  sın  tabaka  kalınlığındaki  iri
ya  da  çok  iri  taneli  kumtaşları  tarafından  doldurulmuştur.
Kumtaşları  birimin  üstünde  ve  kanalın  daha  tatlı  eğimli  olan
yamaç  kesimlerinde  çok  ince  tanelidir.  Bu  ince  taneli  kum-
taşları  sedimanter  yapılardan  akıntı  kırışıklıkları  (current
ripple  marks)  ve  konvolüt  laminalanma  (convolute  lamina-
tion)  içerir.

Yukarıda  açıklanan  kama-şekilli  kanal  dolgusunun  üze-
rinde  pelajik  marnlarla  ara-tabakalı  üç  kumtaşı  tabakası
gözlenmiştir.  Kumtaglarmm  kalınlığı  26  sm  ile  30  sm  ara-
sında  değişir.  Mercek  şekilli  olan  bu  kumtaşları  her  iki  yön-
de  incelenerek  yine  marnlar  içerisinde  son  bulurlar.  Kum-
taşları  ile  aratabakalı  olan  pelajik  marnların  ortalama  ka-
lınlığı  10  cm  dir.  Kumtaşı  tabakalarının  alt  ve  üst  yüzeyleri
belirgin  olup,  alt  yüzeylerinde  oygu  ve  dolgu  yapıları  mev-
cuttur.  Her  üç  kumtaşı  tabakası  da  altta  orta  taneli,  üstte
ve  tabakaların  yanlarında  çok  ince  tanelidir.  Tane  boyun-
daki  bu  düşey  ve  yanal  incelme  kesiksizdir.  Kumtaşları
Bouma'nm  (1962)  Ta  (dereceli  bölüm  ya  da  dikey  tane  boy-
laması,  Gökçen  (1972),  Tb  (alt  paralel  laminalanma),  Tc

(kırışık  ve  konvolüt  laminalanma)  tabaka  içi  bölümlerini
içerirler.

SEDİMANTER  YAPILAR

Haymana  Formasyonu  içerisindeki  kanal  dolgularında
görülen  en  önemli  çökelme  yapıları,  oluşumları  türbid  akın=.

tıları  yorumlanan  taban  yapılarıdır  (Şekil-4).  Bunlardan  en
önemli  ve  en  bol  bulunanları  oygu  izleri  (Flute  casts),  oluk
izleri  (groove  marks)  ve  yük  kalıplarıdır.  İncelenen  oygu
yapıları  değişik  boyda  ve  şekillerdedir.  En  yaygın  olanları
yalm  yarım  koni  seklindedir.  Türbişon  tipinde  olanları  da-
ha  azdır.  Bunlar  birbirlerine  sıkıca  yaklaşmış  ve  kısmen  de
aşmalı  olarak  bulunurlar.  Ortalama  boyutları  15  sm  dir.  Oy-
gu  ve  oluk  izlerinden  ölçülmüş  12  adet  akıntı  yönü  bu  akın-
tıların  kuzeybatıdan  gelip  güneydoğuya  doğru  aktıklarını
göstermiştir.

Kanalı  dolduran  kumtaş  tabakaları  içerisinde  ise  dere-
celi  tabakalanma  yaygın,  paralel  ve  konvolüt  laminalanma,
akıntı  kırışıklıkları  gibi  yapılar  ise  seyrek  olarak  görülmüş-
tür.

Sekil  i:  Şekil-2  de  görülen petrollü kumtaşı  kütlesinin  tabanında  ve
oluşumları  türbidit  akıntılara  yorumlanan  yapılar.

Figure  4:  Sole-markings  which  are found  on the  lower  surface  of the
oil-saturated  sandstone  body  which  is  seen  in  fig-2.  The  for-
mation  of  these  structures  are  attributed  to  the  processes  of
the  turbidity  currents.
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KUMIAŞI^ARI'NIN  PETKO&OJİSÎ

Kumtaşı  kütlesinin  değişik  yerlerinden  alınmış  örnekle-
rin  ince  kesitlerinde  yapılmış  petrografik  incelemeler  bu
kumtaşlarmın  litikvake  (Williams  et  al.  1954)  ya  da  grovak
(Andel  1958)  türünden  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Kum-
taşları,  başlıca  kayaç  parçacıkları  ile  değişik  oranlardaki
plajioklas  ve  kuvarstan  oluşmuşlardır.  Bunlarla  birlikte  bu-
lunan  diğer  bileşimdeki  taneler  kayacın  %5  den  az  bir  bö-
lümünü  oluşturur.  Kumtaşlarının  boylanması  değişiktir.  Ka-
ba  taneli  olanlar  ince  tanelilere  oranla  daha  iyi  boylanmış/tır.
Kumtaşlaruu  oluşturan  petrografik  bileşenler  bolluk  sırasına
göre  alttaki  şekilde  sıralanabilir:

Kayaç  Parçacıkları

Volkanik  Kökenli  Olanlar.  Volkanik  kökenli  taneler
kuvvetli  bir  porfiritik  doku  gösterir.  Çoğu  tanelerin  taze  ol-
ması  nedeniyle  bazen  bileşimleri  bile  tanınabilir.  Plajioklas,
biyotit  ve  ojit  fenokristalleri  genellikle,  küçük  ve  ince  pla-
jioklas  kristallerinin  oluşturduğu  bir  hamur  içerisine  yerleş-
miştir.  Volkanik  kayaç  parçalarının  içerisindeki  plajioklas
fenokristallerinin  yanıp  sönme  açılarına  ve  bazı  plajioklas
kristallerinin  'zonlu  yapı'  göstermelerine  dayanarak  bu  tane-
lerin  andezitik  ve/veya  bazaltik  bir  alandan  kaynaklandıkla-
rı  düşünülmüştür.

Pliitonik  Kökenli  Olanlar.  Bu  türden  olan  taneler,  vol-
kanik  kökenli  olanlara  göre  daha  iridir.  Taneyi  oluşturan
kristaller  genellikle  kuvars  ve  ortoklas  veya  kuvars  ve  pla-
jioklas  türündedir.  Kuvars  ve  feldispat  mineralleri  iri  kris-
tallidir.  Kuvars'ların  oldukça  temiz  olmalarına  kargın  fel-
dispat  kristalleri  özellikle  ortoklaslar  belirgin  serisitleşme
gösterir.  Bu  tanelerin  büyük  bir  olasılıkla  granit  bileşiminde-
ki  bir  kaynak  alandan  türedikleri  düşünülebilir.

Metamorfik  Kökenli  Olanlar.  Metamorfik  kökenli  olan
taneler  kuvarsit,  fillit,  kuvars-mika  §ist  ve  mermer  türü  ka-
yaç  parçalarıyla  temsil  olunmuştur.

Tortul  Kökenli  Olanlar.  Bunların  başlıcalarmı  kireçtaş-
ları  ve  radyolaryalı  çörtler  oluşturur.
Feldispat'lar

Kumtaşı  içerisindeki  feldispat  miktarı  çatıyı  oluşturan
tanelerin  %  10-15'i  kadardır  ve  genellikle  plajioklas  ve  az
miktarda  da  ortoklas  bileşimindedir.  Plajioklas  kristalleri  ço-
ğunlukla  temiz  ve  tazedir.  İncelenen  örneklerde  yalnız  bir-
kaç  plajioklas  tanesi  hafif  serisitleşme  gösterir.  Plajioklas
genellikle  'zonlu  yapı'  gösterir.  Bu  durum,  plajioklas  tanele-
rinin  volkanik  ve/veya  granitik  kayaçlardan  türediğini  or-
taya  koyabilir.  Kumtaşları  içerisinde  mikroklin  oldukça
boldur.  Bu  tanelerin  de  granitik  bir  alandan  türemiş  olabi-
lecekleri  düşünülmüştür.  Ortoklas  taneleri  ikinci  derecede
önemli  olup  belirgin  derecede  serisitleşme,  hatta  kaolenleş-
me  gösterirler.

Kuvars'lar

Kuvars  çatıyı  oluşturan  tanelerin  yüzde  10'nu  kadardır
ve  tek  (=monokristalen)  ile  bileşik  taneler  (=polikristalen)
türündedir.  Tek  kristalli  tanelerin  çoğunlukla  granitik  bir
alandan  kaynaklandığı  düşünülmüştür.  Bunların  yanında  da-
ha  az  olmakla  beraber  düzgün  kenarlı,  fakat  bazı  yerleri

körfezlenmiş  ve  ender  inklüzyon  içeren  tanelerin  büyük  bir
olasılıkla  volkanik  kökenli  olduklarına  inanılmıştır.  Bileşik
kuvars  taneleri  az  veya  çok  şiddetli  dalgalı  yanıp  sönme
gösterirler.  Kuvars  tanesini  oluşturan  alt  bölümler  arasın-
daki  şuurlar  çok  girintili  çıkıntılıdır.  Bu  kuvars  tanelerinin
ise  metamorfik  bir  alandan  türemiş  olmaları  daha  gerçeğe
uygundur.

Diğer  Bileşenler

Bu  gurup  altında  toplanan  taneler  kayacın  hacim  ola-
rak  %5  den  az  bir  bölümünü  oluşturur.  Bunların  başlıcaları,
denizin  daha  sığ  kesimlerinden  sürüklenip  geldikleri  şeklin-
de  yorumlanabilecek,  kavkı  parçacıkları  ile  magmatik  ka-
yalardan  türeme  bazı  minerallerdir  (örneğin  biyotit,  klorit).
Kollofan'a  dönüşmüş  baz  kemik  parçacıkları  gelişi  güzel
oranlarda  hemen  her  ince  kesitte  gözlenmiştir.  Serpantinit
tanesi  ise  sadece  birkaç  örnekte  mevcuttur.

Hamur  ve  Çimento  |

Kumtaşlarının  genellikle  kötü  boylanmış  oldukları,  hem
doku  hem  de  bileşim  yönünden  gerekli  olgunluğa  erişmiş
olmadıkları  hemen  göze  çarpar.  Bu  nedenle  kayacın  çökel-
mesinden  sonra  oluşan  kimyasal  çimento  kayacın  hacimce
%10'dan  az  bir  kısmmı  oluşturur.  Çünkü  kayaç  içerisindeki
killi  hamur  kimyasal  çimentonun  girişini  engellemiştir.  Son-
radan  çökelmiş  bu  madde  kalsittir.  Fakat  kayaç  içerisinde
bağlayıcı  gereç  görevini  gören  madde  başlıca  klorit,  illit  ya
da  serisitten  oluşmuş  hamurdur.  Duraysız  minerallerden
oluşan  bu  madde  kumtaşmın  derin  gömülmesi  nedeniyle
iyice  sıkışmış  ve  kısmen  de  yeniden  kristallenerek  kayacın
sıkı  sıkıya  tutturulmasına  yol  açmıştır.

Kil  Fraksiyonu'nnn  Mineralojisi
Kanal  dolgusu  kumtaşlarında  tabandan  tavana  doğru

seçilmiş  5  örneğin  kil  fraksiyonu  mineralojisi  ayrıca  ince-
lenmiştir.  Kısaca  XRD  analizleri  olarak  adlandırılan  bu  ça-
lışma  için  (Ataman  ve  Gökçen  1976),  her  örnekten  250  gr.
kadar  alınarak  öğütücüde  toz  haline  getirilmiş  ve  buradan
alınan  20  grlık  temsili  örnek;  önce  %10'luk  HC1  ile  muame-
le  edilerek  karbonatlı  bileşenlerden  çözülmüş  ve  sonra  de-
kantasyon  yöntemiyle  temizlenmiştir.  Aynı  örnekteki  ince
fraksiyon  minerallerinin  çöktürülmesi  için  örnek  5  dakika
süreyle  yüksek  devirli  santrifüjde  döndürülmüş  ve  dibe  çö-
ken  kısmı  1  İt  lik  kaplara  alınarak,  kararlı  bir  süspansiyon
elde  edilinceye  kadar,  bu  işlem  sürdürülmüş  ve  sonunda  ta-
ne  boyları  2  mikron  ile  daha  küçük  olan  kil  mineralleri  ay-
rılmıştır.  Örnekler  bundan  sonra  özel  lamlara  yerleştirilmiş
ve  goniometre  hızı  2°/dak.  olarak  XRD  çekimi  yapılmıştır.
Bu  çekimler  her  örneğin;  normal,  etilen-glikollü  ve  fırın-
lanmış  örnekler  üzerinde  ayrı  ayrı  yinelenmiştir.

İnceleme  alanı  kumtaşlarmdan  seçilmiş  örnekler  üzerin-
de  yapılmış  bu  yarı  kantitatif  analiz  sonuçları  Çizelge-2'de
verilmiştir.  Örneklerin  ana  kil  minerali  türleri  sırasıyla:  İl-
lit,  klorit,  kaolinit,  vermikülit  ve  (14c-14v)  dir.  Çizelge-2'den-
de  görüldüğü  gibi  örnekler  kil  mineralleri  açısmdan  belirgin
bir  ayrıcalık  göstermektedir.  Bu  durum  çökelme  ortamının,
çökelme  süresince  aynı  kaynak  bölgeden  beslendiği  şeklin-
de  yorumlanabilir.  Ayrıca  koolinitin  varlığı  ve  kloritin  azlı-
ğına  karşın  (14c-14v)  interstratifiyesinin  bolluğu  da,  kay-
nakda  kimyasal  bozunmanın  egemen  olduğuna  işaret  eder.
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örnek  Mineral  ÜUt  Klorit  Kaolimt  külit  (Uc-14v)
No.  Adı  Vermi-

(*)  Piklerin  birbirlerine  göre  bağıl  giddet  oranlarından  he-
saplanmıştır.

2:  Kamtagı  kütlesinden  alman  5  örneğin  kil  fraksiyona  çö-
zümleme  sonuçları

Tablo  2:  Clay fraction  analyses  results  of the  5  samples taken  from
the  sandstone  body.

JEOLOJİK  YAŞ

Çalışılan  bölgede  kumtaglanyla  arakatkıh  bulunan  marn-
lardan  alınmış  örneklerin  paleontolojik  incelemeleri  sonucun-
da  alttaki  fosil  topluluğu  bulunmug  ve  seviyeye  üst  Kretase-
Maestrihtiyen  yaşı  verilmiştir  (Belirleme  Emel  Gümüş
M.T.A.).

Globortruncana  stuarti  (De  Lapparent)
Globotrançana arca  (Cushman)
Glotruneana  cf.  ventricosa  (White)
Globotruncana  cf.  caliciformis  (Vagler)
Globotruncana  cf.  conica  (White)
Bolivina  sp.,
Heterohelix  sp.,
Kobulus  sp.,
Racemiguembelîna  sp.,
Rugoglobigerina  ?,
Lagenidae.

ÇÖKELME ORTAMININ YORUMLANMASI

Bu  yayın  ile  tanıtılmaya  çalışılan  Haymana  yöresi  pet-
rollü  kanal  dolgularının  bir  'derin  deniz  havzası  ortamında'
oluştukları  düşünülmüştür.  Yazarları  bu  kanıya  yönelten  bul-
guların  en  önemlileri,  kanal  dolgularının  Haymana  Formas-
yonu'nun  büyük  bir  bölümünü  olugturan  türbiditlerle  arata-
bakah  bulunması  ve  çoğu  durumlarda  mercek  geklindeki  bu
kumtaşı  kütlelerinin  bol  miktarda  pelajik  fosil  içeren  marn-
lar  tarafından  sarılmış  olmasıdır.  Kanalın  gerek  açılması
gerekse  doldurulması  esnasında  bölgenin  su  üstüne  çıktığım
gösteren  en  ufak  bir  belirti  yoktur.  Bu  nedenle,  de,  bölge-
de  bir  alüviyal  ya  da  bir  haliç  -ortamındaki  kanal  oluştura-
bilecek  iglemler  olanak  dışı  kabul  edilmiştir.

Haymana  Formasyonu  içerisinde  görülen  kanallar  bü-
yük  bir  olasılıkla  türbid  akıntılar  tarafından  açılmıştır.  İn-
celenen  tüm  kanallarda,  türbid  akıntı  işlemi  ile  kanal  ev-
rimi  arasında  çok  yakın  bir  ilgi  gözlenmiştir.  Örneğin,  her
kanalın  tabanında  bu  tür  akıntılar  ile  oluştukları  bilinen  oy-

gu  izleri  (Flute  casts),  oluk  izleri  (Groove  casts)  ve  yük
kalıplan  (Load  casts)  gibi  yapılar  bol  olarak  ve  bütün
açıklığı  ile  gözlenmiştir.  Kanalı  dolduran  kumtaşlarmm  li-
tolojik,  petrolojik  özellikleri  ile  çökelme  yapıları  bu  kanalla-
rın  türbid  akıntılar  tarafından  oluşturulduğunu  ayrıca  ka-
nıtlamaktadır,  ı

Kanalı  dolduran  kama  geklindeki  kumtaşı  tabakaları  ol-
dukça  belirgin  dereceli  tabakalarıma  gösterir.  Tabakalan-
ma  yüzeyleri  belirgin  ve  girintili  çıkıntılıdır.  Her  bir  tabaka
'dereceli  kısım'  (Ta),  'alt  paralel  laminalı  kısma'  (Tb)  ve  en-
der  durumlarda  da  'akıntı  karıştığı  ve  konvolüt  laminalı  kı-
sım'ı  (T.)  (Bouma,  1962)  içerir.  Kumtaşı  tabakalan  ara-
sında  lütit  türü  ince  taneli  kırıntılar  ya  çökelmemiş  ya  da
birbiri  ardı  sıra  gelen  kuvvetli  akıntılar  tarafından  aşındı-
rılıp  götürülmüştür.  Kumtaşlarının  ortalama  taneboyları  da,
çevresindeki  türbidit  kumtaglannkinden  daha  iridir.  Kum-
taşlarınkinden  daha  iridir.  Kumtaşları  içerisinde  piritleşmiş,
limonitleşmiş  bitki  kırıntıları  ile  denizin  sığ  kesimlerinden
sürüklenip  getirilmiş  kavkı  parçacıkları  da  vardır.  Kanala
yakın  bölgelerden  kopanldığı  sanılan  marn  bloklan  oldukça
yaygındır.  Bütün  bu  özellikler  bu  kumtaşlarının  oldukça  kuv-
vetli  türbid  akıntılar  tarafından  çökeltilmiş  olduğunu  ortaya
koyar.  Bu  kanallar  içinde  uzun  bir  süre  Haymana  Formas-
yonu'nu  oluşturan  akıntılar  akmış,  fakat  daha  sonra,  ağın-
dırma  ile  çökelme  arasındaki  dengenin  bu  noktada  çökelme
lehine  geligmesi  üzerine,  kanallar  türbidit  kumtagları  ile  dol-
durulmaya  başlanmıştır.  Kanalın  doldurulması  da  tek  bir
akıntının  ürünü  olmayıp,  bir  diğerini  sık  aralarla  izleyen
pek  çok  akıntının  ürünüdür.  Kanalın  aşındırılması  ve  daha
sonra  doldurulmasını  açıklayan  kuramsal  bir  görüş  Şekil-5'-
de  sunulmuştur.  Yazının  değişik  yerlerinde  anlatıldığı  gibi
kanal  dolgusu  olarak  gelişen  kumtaglan,  Haymana  formas-
yonu  içerisindeki  diğer  türbidit  kumtaşlarından  farklıdır.
Son  sözü  edilenler  ince  tabakalı  ve  daha  küçük  taneli  olup
Bouma  (1962)  istifinin  genellikle  üst  bölümlerini  (Tc,  T,,  Te)
içerir  ve  tabakanın  tabanından  üstüne  doğru  tane  boyunda
belirgin  bir  küçülme  gösterirler.  Bu  nedenle  de  ırksak  tür-
blditler  (distal  turbidites)  olarak  yorumlanmışlardır.  Buna
kargın  kanal  dolgusu  kumtaşları  ise  sınırlı  bir  yayılım  gös-
terirler  ve  yukarıda  saydığımız  özelliklerinde  ışığı  altında  bu
kumtaglarmm  bir  yakınsak  türbidit  (proximal  turbidite)  fa-
siyesi  olarak  yorumlanmasının  çok  daha  geçerli  olduğu  gö-
rüşüne  varılmıştır.  Çökelme  ortamı  olarak  ise,  Haymana
formasyonunun  içlerindeki  kanal  dolguları  ile  birlikte  kıta
yükselimlerinin  üzerinde  ve  kanyon  ağızlannda  gelişen  de-
nizaltı  yelpazelerinin  aşağı  kısımlarında  çökelmiş  oldukları
düşünülmüştür  (Şekil-6).

PETROLLÜ  KANAL  DOLGULARI  VARLIĞININ
HAYMANA-FOLATLI  HAVZASI  YÖNÜNDEN  ÖNEMÎ

Petrollü  kumların  Haymana  yöresindeki  varlığı  uzun  sü-
redir  bilinmekle  beraber  bu  kumtaşları  çökelme  ortamlarının
sağlıklı  bir  biçimde  yorumlanması  günümüze  kadar  yapıl-
mamıştır.  Bununla  beraber  ŞENALP  ve  FAKIOGLU  (1977)
türbiditlerdeki  petrol  olanaklarını  açıklarken  bu  bölge  kum-
taşlarma  da  değinmişler  ve  bunların  ırksak  türbiditler  içe-
risindekf  kanal  dolgulan  olabileceğini  söylemişlerdir.  Bu
tür  bulgular  ve  türbidit  kumtaşları  içerisinde  ekonomik  de-
ğerde  petrol  üretimi  yapılmaya  bağlanmasından  sonra,  ön-
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Sekil

Marn  ve  Iraksak  Türbiditlerin  Yaygı  —
Şeklinde  Çökelmesi
Sheet -  like  deposition  of  Marls  and
Distal  Turbidites

5:  Petrollfi  kmntası  kütlesinin  doldurduğu  derin  deniz  ka-
nalının  asılısını  ve  doldurulurunu  gösteren  genelleştirilmiş  bir
model.

Figure  5:  Generalized  model  showing  erosion  and  filling  of  deep-sea
channel  by  oil-saturated  sandrtone  body.

çeleri  pek  ilgi  uyandırmayan  kalın  türbidit  istifleri  yeniden
incelenmeye  başlanmıştır.  Sedimanter  petrografların  türbi-
dit  kumtaglarmm  üzerinde  yaptıkları  araştırmalar,  eskiden
sanıldığı  gibi  bu  kumtaşlarının  mutlaka  kötü  boylanmış  ol-
dukları  varsayımını  da  ortadan  kaldırmıştır.  Dokusal  ol-
gunluk  (veya  boylanma)  kumların  türemiş  olduğu  kaynak
alanın  bileğimi  ve  çökelme  yerine  olan  uzaklığı  ile  çok  ya-
kından  ilgili  olduğu  için,  kırıntıları  granitik  bir  kütleden
kaynaklaşmış  türbidit  kumtaşlarımn  hiç  de  kötü  boylanmış
olmaları  ve  bu  nedenle  de  gözenekten  yoksun  bulunmaları
gerekmez.

Haymana  bölgesinde  bulunan  bu  petrollü kumtaşları  mi-
neralojik  yönden  olgun  olmamakla  birlikte,  petrolün  kum-
tagına  olan  göçmesi  büyük  bir  olasılıkla  kayacın  tümüyle
sıkılaşmasmdan  ve  çimentolanmasından  öncedir.  Böylece  ka-
yaç  içerisinde  çökelme  sırasmda  gelişen  gözenek  alanı  pet-
rolle  doldurulmuştur.  Çökelme  sonrası  ortaya  çıkan  diyaje-
nez  ve  taşlaşma  olayları  kumtaşının  sıkılaşmasını  ve  böy-
lece  petrolün  eğim  yukarı  daha  gözenekli  kısımlara  göçme-
sini  zorlamıştır.  Bu  nedenle  bu  petrolün  göçümünü  kolay-
laştırmıştır.  Denizaltı  yelpazelerinin  daha  ilerisindeki  abisal
düzlüklerde  çökelen  planktonca  zengin  pelajik  çökeller  için-
de  oluşan  petrol,  bu  çökellerin  sıkılaşması  ile  kendilerine
daha  rahat  bir  yer  bulabilmek  için  bu  kanallar  yardımıyla
ve  eğim  yukarı  yelpazenin  baş  kısımlarına  doğru  göçer.
Yelpazenin  bu  kesimlerinde  çökelen  türbiditler  daha  iri  ta-
neli,  çamurtaşından  yoksun  ve  daha  kaim  tabakalıdır.  Gö-
zeneklik  ve  geçirimlilikleri  daha  yüksek  olan  bu  kumtaşları
yakınsak  türbiditler  olarak  bilinir,  tşte  önemli  olan  bu  tür-
bidit  fasiyesinin  Haymana  havzası  içerisinde  genç  çökeller
altında  aşınmadan  korunmuş  olan  yerlerini  bulabilmektedir.
Bu  sorun  hiç  de  görüldüğü  kadar  zor  değildir.  Temel  bir
jeoloji  harita  alımına  koşut  olarak  geliştirilecek  ayrıntılı
sedinıantolojik  çalışmalar,  soruna  çözüm  bulabilir  kanısın-
dayız.  Bu  nedenle  Üst  Kretase  yaşlı  Haymana  formasyonu-
nu  oluşturan  türbidit  kumtaşlarımn  taşınmasına  yol  açan
akıntıların  yönlerinin  bilinmesi  gerekir.  Bunun  için  bölgede-
ki  Üst  Kretase  yaşlı  türbiditlerin  taban  yapılarından  yarar-
lanarak  tüm  bölge  için  geçerli  eski  akıntı  yönlerini  göste-
rir  bir  haritanın  hazırlanması  izlenecek  yöntemlerden  ilki
ve  belkide  en  önemlisidir.  Buna  yardımcı  olabilecek  başka
yöntemler  de  vardır.  Örneğin  kumtagları  tane  boylarının  ar-
tış  yönleri  gibi.  Bilindiği  gibi  bu  tür  bir  çalışma,  sadece  böl-
ge  güneyindeki  Üst  Kretase-Alt  Tersiyer  istifi  için  yapıl-
mıştır  (Gökçen  1976 b).  Bu  bölgelerin  yapısal  yükselimler
üzerinde  bulunması  zorunluluğu  yoktur.  Bu  çökeller  stratig-
rafik  bir  kapan  oluşturmaları  nedeniyle  yapıdan  özgürdür.
Bununla  beraber  yakmsak  türbiditlerin  geliştiği  havza  ke-
narlarına  yakın  bölgelerdeki  yapısal  yükselimler,  hiç  kuşku-
suz,  petrol  bulabilme  olasılığını  olumlu  yönden  artırmış  ola-
caklardır.
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Sekil  6:  Petrollü  kumtası  kütlelerinin,  isinde  çökelmis  olduğu  sanılan  deniz  altı  yelpazesi  (sağda)'  ve  yelpazenin  bu  kesimindeki  ge-
nelleştirilmiş  kısa  stratigrafik  istif  (sağda)

Figure  6:  Submarine  fan  in  which  the  oil-satnrated  sandstone  body  is  thought  to  be  deposited  (on  the  right)  and  a  short!  genera!  stra-
tigraphic  sequence  representing  the  deposition  in  this  part  of  the  fan  (on  the  left).
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