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ÖZ: Orta Jurasik-Alt Kretasenin epikontinental/platformal ve kısmen havzasal kökenli kireçtaşları, çağdaş ofiyolit küt-
leleriyle birlikte Üst Kretase zamanındaki çekim kaymaları (= tektonik kaymalar) ile tortul tekne ve çanaklara (= ba-
senler) sürüklenmişler ve günümüzde ofiyolit karmaşıkları içinde değişik boyuttaki kireçtaşı tepeleri halinde korunan
kireçtaşı olistolitlerini oluşturmuşlardır.

Bu kireçtaşlarmdaki diy.ajenez ve epijenez değişikliklerini dinamometamorfik süreçler izlemiş ve mermerleşmiş ki-
reçtaşları ve/veya kataklastik ezilme breşleri meydana gelmiştir. İlksel tortul dokularını korumuş kireçtaşlarının varlığı
değişkeyici etkilerin yüzlek (= sathi) ve sınırlı olduğuna kanıt sayılmıştır.

Erzincan - Rehafiye bölgesindeki (Divriği 141 a3 ve ,b4 paftaları) bu tip olistolitlerden sistematik olarak alınmış ör-
nekler ayrıntılı sedimanter petrolojik yöntemlerle incelenmiş ve bu kireçtaşlannda "Tortul mikrofasiyesler" olarak; a)
Kireç çamuru, b) Pelletli kireç çamuru, c) Çamur destekli "kireç vaketası", d) Tane destekli "istiftane taşı" mikrofa-
siyesleri, "Metamorfik mikrofasiyesler" olarak; e) Ortaç metamorfik "yan mermerleşmiş kireçtaşları", f) Billurlu meta-
morfik" mikrosparitik ve daha kaba billurlu mermerler" ve g) Kataklastik metamorfik (ezilme breşleri mikrofasiyesler
ayırtlanmıştır.

ABSTRACT: Epicontinental and partly basinal limestones of the Middle (?) Jurrasic-Lower Cretaceous together with
penecontemporaneous ophiolitic masses had been slumped down in to the sedimentary troughs and/or basins by the
gravity slides in Upper Cretaceous time and, originated the limestone olistoliths which are preserved as multi-sized li-
mestone mounds in the present ophiolitic complexes.

The diagenetic and epigenetic changes in those limestones had followed by the dynamo-metamorphic activities wicli
caused generation of the martolized limestones and/or crush breccias. The prensence of the primary deposiitonal texture
in the limestone olistoliths are concluded as clues of the modifying effects were superficial and limited.

In the limestones of the study area (Rehafiye) which is one of those areas characteristics by ophiolitic olistoliths,
following microfacies are discerned; a) Lime mud, b) Pelletoid lime mud, c) Mud supported (Lime wackestore), d) Grain
supported (Pack-grainstones) as "Sedimentary microfacies" and, e) Intermediate metamorphic (partly mar.blized limes-
tones), f) Crystalline metamorphic (crush breccias) as "metamorphic microfacies".

GİRİŞ
"Erzincan - Rehafiye Bölgesi Sedi-

manter Jeoloji I: Olistolit, Türbidit ve
Olistostrom Fasiyesleri" adlı yayının
(Gökçen, 1974) bir devamı niteliğinde
olan bu makale; kireçtaşı olistolitlerin-
den alman örneklerin mikrofasiyes özel-
liklerine dayanarak, olistolitlerin içinde
bulundukları ofiyolit kütlesinin yerleşme

zamanı ve mevcut tektonik konuma ön-
ce yayımlanmış olandan daha ayrıntılı
bir yorum getirmek amacıyla yazılmış-
tır.

Bu çalışmada, inceleme alanındaki
ofiyolitik karmaşık içinde çoğun doğu-
batı doğrultusunda uzanan kireçtaşı
mostralarından alman 120 öYneğina ince
kesitlerinde petrografi ve mikropaleon-

toloji analizleri yapılmış, .ayrıca bir kı-
sım örneklere nokta sayımı, tane boyu
analizi gibi sedimanter petrolojik ista-
tistik işlemler uygulanmıştır. Ayırtla-
nan mikrofasiyesler yardımı ile birbirin-
den farklı konumdaki olistolitler arasın-
daki ilişkiler saptanmıştır. Karbonat
petrografisinde Folk (1962, 1965), Dun-
ham (1962), Wolf (1965) sınıflama ve

(1) Bu makale, yazarlardan S. L. Gökçen'in yürütmekte olduğu, "Erzincan - Refahiye bölgesi Sedimanter Jeolojisi" projesinin II no.lu
yayınıdır.

(2) Bu projenin örneklemesi, yazarlardan S. L. Gökçen tarafından 1972 -1974 yılları arasında yapılmıştır.
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kavramlarından yararlanılmıştır. İnce-

lenen bölgedeki kumlu tortul istife ve

kayaçlara ait diğer sedimantolojik veri-

ler de yakın bir gelecekte yayınlanacak-

tır. (Ataman ve Gökçen 1975, Gökçen

1975).
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OLÎSTOLÎTLERİN" KONUMU VE

İnceleme alanındaki olistolitler, do-

ğu batı yönünde başlıca dört kuşak ha-

linde sıralanmaktadır (Şekil 1). Bunla-

rın boyut ve konumları ile makrosedi-

mantolojik açıdan gruplaşmalarına ait

bilgi ve tartışma Gökçen (1974) tara-

fından daha önce verildiğinden burada

tekrarlanmamıştır. Ancak bu çalışmada

mikroskop aynntısmdaki verilere ağır-

lık verildiğinden, önceki incelemede

(Gökçen, 1974) "masif ve kristalize gö-

rünümlü" olanlar ve "detritikler (kalsi-

rudit ve kalkarenitler)" şeklindeki grup-

lanıadan daha ayrıntılı ayırtlamalara,

doğal olarak, inilmiştir.

Kireçtaşlarında yapılan mikroskop

incelemeleri başlıca dört tipin etkin ol-

duğunu göstermiştir. Bunlar; bolluk

oranına göre sırayla a) Mikritik kireç-

taşları, b) Sparitik kireçtaşları, c) Mer-

merler, d) Kataklastik breşlerdir. An-

cak mikrofasiyesler ayırtlamrken ara

tiplerinin belirlenmesiyle daha ayrıntılı

bir as bölümlenmeye gidilmiştir.

İlksel çökelme dokusunu koruyan

kireçtaşlarınm, ofiyolit karmaşığı için-

de jeoloji süresi boyunca karşıkarşıya

kaldıkları fiziksel ve kimyasal etkenler-

le, uğradıkları değişimler şu şekilde şe-

matize edilebilir.

Şemadan da anlaşılabileceği gibi ki-

reçtaşları dereceli olarak mermerleşmiş,

mermerler de devam eden koşullar al-

tında breşlere dönüşmüşlerdir. Fakat ki-

reçtaşlannın veya yarı mermerleşmiş

kireçtaşlarının da doğrudan doğruya

breşlendiği örnekler de saptanmıştır.

Söz konusu kireçtaşlarında diyaje-

nez ve ötesinde kazanılan özelliklerin,

ilksel dokunun tanınmasına olanak bı-

rakmıyacak düzeye ulaştığı ve/veya ye-

ni dokunun daha etkin olduğu örnekler

"metamorfik mikrofasiyesler", ilksel

dokunun korunabildiği kireçtaşları da

"tortul mikrofasiyesler" bölümleri için-

de toplanmışlardır.

TOKTUIı MÎKROFASİYESE.ER

"Tortul Fasiyesi" ve "Tortul mik-

rofasiyes" değimleri hakkında açıklama

ve tanımlamalar jeoloji literatüründe

bulunabilir (örneğin; Moore, 1949, p. 32;

Keskin, 1966, p. 130). Bu incelemede ya-

rı nicel yöntemler uygulanarak ayırtla-

nan mikrofasiyesler; a) Kireç çamuru

mikrofasiyesi, b) Pelletli kireç çamuru

mikrofasiyesi, c) Çamur destekli mik-

rofasiyes, d) Tane destekli mikrofasiyes

olup altta sırayla sunulacaktır.

Eireç Çamuru Mikrofasiyesi

Bu mikrofasiyes, mikritleri ve kü-

çük oranda fosilli mikritleri içerir. Mik-

ritler için, kapsanan kil boyu karadan

türemiş (?) gerece bağmlı olarak gri-

den koyu griye kadar değişen renkler

gözlenmiştir. Bu mikrofasiyes içinde

fosilli mikritler çok azdır, gözlemler bir

iki örnek ile sınırlıdır. Mollusk ve Fora-

miniferlere yorulabilecek bir kaç par-

çacık vardır. Doku, diyajenetik ve meta-

morfik etkenlerden korunabildiği ölçü-

de kolay tanınır. Bu kireç çamurları de-

rince, sakin sularda çökelmiş olmalıdır-

lar (Irwin, 1965'in X zonu). Bu ortam

için karakteristik olabilecek kalsiferil

(sferoidal pelajik foramlı?) fosilli mik-

rit örneği (Mikrofoto Levha 1-1), Üst

Jürasik - Alt Kretase'nin pelajik kireç-

taşları için tipik bir örnektir. Bu tip ki-

reçtaşı olistolitleri, içinde mikritlerle

birlikte bulundukları derince bir çanağın

karbonat ürünleri olmalıdırlar.

Kireç çamuru mikrofasiyesi kireç-

taşları diyajenez-epijenezden dinamome-

tamorfizmaya kadar devam eden işlem-

lerin etkilerine maruz kalmışlardır. Do-

kularında; kırıklanma, bunu izleyen en

az iki faz halinde damar dolgusu spari

kalsit, otijenik ornatıcı (= ranplasman)

kuvars, basınç izleri taşıyan epijenetik

ile metamorfik kalsit billurlar (gözlü -

porphyroid; birleşik - coalescive), ba-

sınç erimesi ve sitilolitik yollar görülür.

Kataklastik breşlenmeye kadar giden

basınçlarla kazanılan dokular "Meta-

morfik mikrofasiyesler" bölümünde ay-

rıca ele alınacaktır. Söz konusu epijenik

ile metamorfik değişimlerin bu mikrofa-

siyes içindeki belirlenmesini yansıtan

mikrofotolar Levha 1 mikrofoto 2, 3 de

sunulmuştur.

Kireç çamuru mikrofasiyesi incele-

me alanının daha çok, batı ve ortasında

yer alan Hörmeklitaş, Beyaztaş, Meram-

baba, Şaşlıbaba, Yassıtaş, Çarkaığn te-

pelerde mostra veren megaolistolitlerde

görülmüştür. (Şekil 1).

Pelletli Kireç Çamuru
Mikrofasiyesi

İlk bakışta mikritik kireçtaşları ile

benzeşen bu mikrofasiyes, farklı bir or-

tamın ve işlemlerin ürünü olan kireç

çamurları ile .aynı kökenli pelletli - fo-

silli mikrit ve seyrek pel-biyomikritleri

içerir. Bu mikrofasiyesin en önemli bi-

leşim bileşeni (= compositional consti-

tuents) alg yaygılarının (= algal mats)

sinjenetik diyageneziyle (= early diage-

nesis, Wolf, 1965 b) oluşmuş kireç ça-

murları (algalı mikritler) ve kısmen be-

lirgin alg pelletleridir. Bu mikrofasiyes

içinde gözlenen pelletlerin, aynı ortam-

da yaşayan Mollusc ve Crustacea'lerin

dışkılarından oluşmuş olabilecekleri de

gözden uzak tutulmamalıdır. Bu mikro-

fasiyesde toplanan pelletli kireç çamur-

ları içinde, yeniden biçimlenmenin et-

kisiyle, pelletlerin iyi seçildiği örnekler

vardır (Levha 1, 4). Allokem olarak

Mollusk kavkı parçaları, bentonik Fora-

miniferler görülebilir. Ancak bu .bile-

şenlerin pelletlere oranla hacim bakı-

mından daha etkin olduğu kireçtaşları,

ayrı bir mikrofasiyesde toplanmışlar-

dır. Pelletlerin, algal zarflı tanelerle .bir-

likte ve tane destekli olarak bulunduk-

ları kireçtaşlan da başka bir mikrofasi-

yes olarak ayırtlanmıştır. Fakat, Pellet-

li çamur mikrofasiyesi ile hem çamur

destekli vake taşlarının oluşturduğu

mikrofasiyes arasında, hem de tane des-
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tekli istif ve tane taşlarından oluşan
mikrofasiyes arasında ortaç/geçiş tip-
leri de vardır.

Pelletli kireç çamuru mikrofasiyesi,
kireç çamuru mikrofasiyesinin aksine
çok sığ ve sakin sularda çökelmiş olma-
lıdır (Irwin, 1965'nin H zonu). Bunlar
büyük bir olasılıkla bir set (resif?) ar-
kasında kalmış lagünün ürünüdür.

Bu mikrofasiyesin kireçtaşlarmda
da diyajenetik, epijenetik metamorfik
işlemlerin etkileri ve ürünleri gözlene-
bilmiştir. Tortul dokunun giderek daha
ileri evrelerde tüm olarak değiştiğinin
saptandığı örnekler vardır.

Pelletli kireç çamuru mikrofasiyesi
en yaygın olarak inceleme .alanının ba-
tısındaki Koçkırıntaş tepe megalositoli-
tinden alman örneklerde görülmüştür.

Çamur Destekli Mikrofasiyes

Bu mikrofasiyese "kireç vake taşı
mikrofasiyesi" (= biyokalkarenit) de
denilebilir. Genel olarak Mollusk, Ekinid
kavkı parçaları ve alglerin hakim oldu-
ğu seyrek biyomikritler (kireç vake taş-
ları) ile temsil olunmuşlardır. Mikrofa-
siyesin belirgin özelliği dokuda tane des-
teğinin bulunmamasıdır. Çamur desteği-
ni oluşturan hamur (ortokem) pelletli
olabilir veya böyle bir özelik gösterme-
yebilir. Algler % 40-45 arasında volu-
metrik bir bolluğa ulaşabilmişler, algle-
rin diyajenetik ürünlerinden olan mikri-
tik kireç çamuruna katkı bu mikrofasi-
yes içinde geçerli olmuştur. Mollusk'dan
Rudistler ve Gastrodoplar bileşen olarak
belirgindirler, ve %5-20 arasında volu-
metrik bir değer gösterirler îri bento-
nik Foraminiferler %10, ufak bentonik
foraminif erler %5 kadar bir bollukla bi-
leşim bileşimlerine katılmışlardır. Bu
mikrofasiyes de dokusal olgunluğa ulaş-
mamış kireçtaşlarmdan oluşmuştur. Ki-
,reç çamurunun '•% 55-85 »arasında bir de-
ğer gösterdiği saptanmıştır. Kireç ça-
muru içinde %30-35'şe varan yeniden
billurlaşma sparikalsit gözlenebilmiştir.
Bu mikrofasiyese ait ince kesit örnek-
leri Levha I; 5, 6 ve Levha II; 1, 2'de
verilmiştir.

İnceleme alanındaki çamur destek-
li ve pelletli kireç çamuru mikrofasi-
yesleri arasında çökelme ortamı yönün-
den bir benzerlik vardır. Bu iki mikro-
fasiyeste toplanan kireçtaşlarının da,
içerdikleri biyojenetik bileşenler ve ki-
reç çamurunun dokusal etkinliği gibi
özellikleriyle sığ ve sakin sularda çökel-
miş oldukları söylenebilir.

Bu mikrofasiyeste toplanan kireç-
taşları da, olistolitlerin jeoloji süreci
içinde uğradıkları tektono-sedimanter
olayların sonucunda, epijenetik ve dina-
mometamorfik değişimlere uğramışlar-
dır. Sertleşmiş kireçtaşlarının kırıklan-
malarmı izleyen farklı kalınlık ve doku-
daki kalsit damarı takımları ile bunlar-
dan dokunun içine doğru cephe veya
gözlü bilurlar şeklinde gelişen spari-kal-
sit en etkin yeniden biçimlenme (= rek-
ristalizasyon) ürünü olarak gözlenmiş-
tir. Yerine göre boşluklar içine pasif çö-
kelme, kovucu, tahribedici cinsleri mev-
cuttur. Basncm etkili olduğunu gösteren
dokusal kanıtlar saptanmıştır. (Levha
n; 3, 4).

Bu mikrofasiyes incelenen numune-
lere göre, çalışma alanının en güneyinde
yeralan mezoolistolitlerde (Molla Ahmet
batısı) yoğunluk kazanır. Ancak diğer
fasiyeslerle karışık bir şekilde de, ince-
leme alanı kireçtaşı olistolitlerinde de
bulunur.

Tane Destekli Mikrofasiyes

îstif ve tane taşlarının yer aldığı
mikrofasiyes olup, Folk (1962) sınıfla-
masına göre oo-pel-biyosparitler ile is-
tiflenmiş biyopelmikritlerle temsil edil-
miştir. Mikrofasiyesin birleştirici niteli-
ği tane desteğinin oluşturduğu çatının
varlığıdır. Ük bakışta ortokemi sparit ve
mikrit gibi ortam yönünden farklı kabul
edilen iki parametrinin oluşturduğu ki-
reçtaşlarının aynı mikrofasiyes içinde
toplanmış olması yadırganabilirse de
ayrıntılı incelemenin ortaya koyduğu eş-
türümsel nitelikler böyle bir eleştirme-
ğe yeterli görülmüştür.

Örneğin: R. n - 3.7 nolu örneğin
petrografi tayini; Algli, Mercanlı, Mol-
lusc kavkı parçalı, nadir formaniferli is-
tiflenmiş biyomikrittir. Bu örnek içinde
yeniden biçimlenme ile ortokemin bir
kısmı sparikalsite dönüşmüş ve doku
"psödobiyosparit" görünümü kazanmış-
tır. Yakınındaki R H - 3-8 nolu örnek
ise; çok iri bir Gastropod kavkısı için-
de; korunmuş, yüzlek oolit (onkolitik
?) istiflenmiş pelmikrit mevcut iken,
kavkının dışında ise oosparit gözlenmiş-
tir.

Her iki örnek ve aynı örneğin iki
farklı bölümü de tane desteklidir ve ay-
nı tortul ortamdaki çökelme koşulları
altında oluşmuşlardır. Ooolit (onkolit)
ve pelletlerin oluşumuna alglerin direkt
ve endirekt etkileri görülmüştür. Benzer
Mollusklar da her iki örnekde de vardır.

Özetle allokemlerin bir çatı oluşturabi-
lecek bir bolluğa ve kısmen de olsa spa-
rikalsitin pasif çökelme ürünü olabilece-
ği enerji koşularına ulaşabildiği bir or-
tamda çökelmiş ve biyota bileşenleri ba-
kımından da büyük benzerlik gösteren
bu kireçtaşlarını tek bir mikrofasiyes
içinde toplamanın türümsel ( = köken-
sel) bakımdan daha anlamlı olacağı ka-
bul edilmiştir.

Bu mikrofasiyesdeki allokemler
içinde biyojen bileşenler olarak algler
% 10-50 ar.asmda volumetrik bir değer
gösterirlerse de, zarflı tanelere (algal
oolit ve pizolitler - onkolitler) katkıları
da dikkate alındığında en önemli para-
metriyi oluşturdukları ortaya çıkar.
Alglerden sonra ikinci derecedeki bollu-
ğu % 30-35 ile Mollusklar sağlar. Bun-
lar Lamelli-branchlar (çoğunlukla ru-
distler) ve Gastropod kavkı parçaları
halinde görülürler. Ekinodermata'dan
Ekinid plak ve diken parçaları olağan-
dır. Krinoid stemlerine nadir olarak
rastlanmıştır. Mercan parçalarından
tanınabilenler az da olsa mevcuttur
(Levha II, 5). Bu mikrofasiyeste bento-
nik iri ve ufak foraminiferler de görü-
lür ancak volumetrik olarak % 10'dan

^fazla bulunmamıştır. Fosillerin yanı sı-
ra allokemlerden pellet ve oolitler (en-
der pizolitler) önemli bileşim bileşenle-
ridir. Bu mikrofasiyes içinde % 10-70
arasında volumetrik bir önem taşıyan
zarflı tanelerin kökeni hakkında bir
tartışmanın aktarılmasından yarar
umulmuştur. Bathurst (1971) bu konu-
da, ana çizgileri altta verilen ayrıntılı
bir tartışma yapmıştır:

"Oolitlerin kökeninde organik katkıyı
seksen yıldan beri tartışma konusu eden ça-
lışmalar vardır CLinck, 1903; Rothpîete, 1892;
Wethered, 1890, 1895; Earley, 1938: Cayeux,
1935; Nesteraff, 1955 b, 1956 a; Newel et. al,
1960; Shearman ve Skipwith, 19G5. gibi). Bu
çalışmalarda alglerin oolitlerin oluşumunda-
ki rolü incelenmiştir. Bakterilerin kalsiyum
karbonat zarflarının eökelmesindeki katkıları
da araştırılmıştır (Vaugan, 1914 b; Monaghan
ve tytle, 1956; Lolon, 1957 a, b). Oolitlerin
inorganik durulma ile kolloidal süspansiyon-
lardan büyüdüğünü kanıtlamaya çalışanlar
(Bucher; 1948) olmuşsa da, oolitlerin arago-
nit çamurlarından cok uzaklardaki tortul or-
tamlarda, farklı koşullarda eökeldikleri sap-
tanmıştır (Newell ve Bigby, 1957).

Oolitlerin denizler dışında, sıcak su kay-
naklara, maSara ve madenler gibi fotosentez
işlemine olanak bulunmayan yerlerde oluş-
ması bunların aşırı doygun çözeltilerden
inorganik yoldan duruldukları görüşünü kuv-
vetlendirmiştir. Oolitlerin inorganik büyüme-
leri için zorunlu kogullar Cayeux (1935) ta-
rafından, yüksek ısı, CaCOs ca doygun eri-
yiğin bol olarak saklanması, çalkantı ve bir
çekirdek kaynacı olarak belirlenmiştir. Daha



72 KESKİN VB DtĞERLERt

sonraları Donahue (.1965)* m air ar a o ol illeri
üzerijıdeki bilgisine ve şahsen yaptığı laba-
raiııvar deneylerine dayanarak gıı dört koşulu
saptamıştır:

1) CaCO* çözeltisinin ağın. doygunluğa,

2î) Kmntılı çekirdek sağlanması*

3) Tanelerin çalkalanması

4) Bir tatlan» .kabı.

Bunlar» aktüel oolit sığlıklarında çalışmış
Hling (1954), Newell e*, al, 1960; Shearman
w aıftadaslannea- da paylaşılan koşullar ol-
muştur* Olamam, koşullarında ağırı, doysun
t öz eltiler i tindeki çalkalan nnının. düzenli
zarflarım büyümesi için JEornnln olduğu ka-
imi edilmişse de, enerjinin. bulunmadığı la-
günlerde de ooiitlerin gelişmesi (Bathurst,
1967 a), yukarıdaki araştırmâeılarea saptanan.
görüsü, yani öğütlerin büyümeleri için çö-
zeltiler de serbestçe askıda. İm Ilınmaları zo-
ranluluğunn, tartılmaya sokmaktadır.

Diğer taraftan Sheorman ve diterleri
C197İ) eski ooBtlerin önce aragonit bir çe-
kirdek üzerine sarılara aragonit zarflardan
oluştuğunu dalıa. sonra aragonitin kalsite dö-
nusumu sırasında ışınsal çubukçu billurlar
kaşandığını saptamışlardır. Uyguladıkları in-
celeme metodu île oolit sarflarının yapımın-
daki organik gerecin, (musnlaj), ifoir erime ve
yeniden çökelme işlemlerinde, oolitîn esas bi-
rimini nasıl koruduğunu ortaya koymaslar-

Buraya kadar1 sıralanmıg/özetlen-
mîş bütün bu bilgilerin ve tane destekli

/mikrofasiyesclekî zardı tanelerde gözle-
nen özelliklerin senteziyle şu. görüşlere
ulaşılmıştır:

Tane: destekli mikrofasiyes içindeki
zarflı tanelerin, büyük bir çoğunluğu,
onkolitlerîn dört tipinden bîri olan
oolitlere girmektedir (Wolf,, 1965 b,
s. 15.),, Bunların, kalınlığı 10 mikronu
talan, koyu renkli mfkrîtik zarfları,, ço-
ğun .bir pellet çekirdek, üzerinde düzenli
eşmerkezil 'halkalar oluşturmaktadırlar.
Ooolitlerin maksimum boyları 2000' mik-
rona çıkmakta ise- de 1000 mikronu bu-
lanları daha çoktur. Konsantrik halka-
lar arasında ışınsal kalsit billurları gö-
rülür. Ancak bunlar fiziko-Mmyasa! iş-
lemler sonucu, olarak, çökelmiş aragonit
zarflarının daha. sonra kalsite dönüşme-
siyle kazanılanlar gibi (ör.g. Shearman
ve diğerleri,., 1970) olmayıp» aşağıda
açıklanan biyo-fîzikoMmyasal olaylar
dizisinin ürünü oldukları, kanısına varıl-
mıştır.

Çalkantının çekirdeği, oluşturan her
hangi bir taneyi {pellet, fosil,,, kırıntı v.
b.) zaman, .zaman askılı duruma getire-
bildiği bir ortamda, kabuk bağlayıcı ma-
vî-yeşil algler (bhıe-green algal) çekir-
dek etrafında düzenli zarflar şeklinde
büyümüşlerdir. Bu. algler yapışkanlık
özelikleri nedeniyle ortamda mevcut

.Şekil 2: a>. Zarfh toir tame (onkotü) içimde
lıap solmuş Lamelliliran eh kavkı nıırca^j (BII-
S.1S). b). OoBtİk bir onkolit içinde düsenli
halkalar irinde kalmış bir Molîusk kavkı
pars?,asını.ıı üsserim© g'elem zarfiardaJd kabarık-

lık, belirlim (BII-3.1). •

yani doğrudan doğruya .algler tarafın-
dan salgılanmış kalsitik kabukların par-
çalanmasıyla, oluşmuş algal mikritlerî
ve/veya o^ sırada, doygun çözeltiden (su-
dan) itibaren, yoguşabilen aragonit bil-
lurların üzerlerinde, toplanmışlardır. Bu
sırada ortamdaki enerjinin alg1 halkala-
rını aşındırıp yok, edebileceği bir düze-'
ye ulaşmamış olması gereklidir. Oluşan
bu zarflar1 oldukça, düzenli koyu. renkli
mikrit halkaları olup, her halkaya, temel
oluşturan organik aigal doku (müsûlaj)
daha koyu, olarak görülmektedir. Bu hi-
potezi kanıtlayan iki. zarflı. tanede . (on-
kolitik oolit) halkalar arasına hapsoi-
muş» yani, tanenin üzerine yapıştıktan
sonra, algal, .halkaların yeniden oluşma-
sıyla zarflar içinde, kalmış kavkı parça-
ları gözlenmiştir. (Şekil 2).

Bu. ortamda, alglerin sağladığı, bîyo-
jen kalsiyum karbonat oluşumu, ile bir-
likte,, çökelmeden itibaren devam, eden
diyaj-anez koşulları da etkili olmuştur.
Bu koşulların zarflı taneler üzerindeki
farklı dokusal etkilerini gösteren örnek-
ler numuneler içinde gözlenebilmiştir
(Şekil 3).

Wolf un (1965 b) onkolit tiplerinden,
"parçacık" (= lump), "çevresel kabuk"
(=: circum crust)! ve. "kabuk bağlama"
(= encrustation) Örnekleri de olağan-
dır. Ayrıca, gerçek, .anlamda, intraklast-
lara da rastlanmıştır (Iıevha m, 1),
ancak, bunlar %10rnu geçmeyen volu-
metrlk bir maksimum gösterebilirler..
Diğer taraftan, büyük bir1 'Çoğunlukla .alg
kökenli olan. pelletler %5-65 arasında,
değişimler göstermişlerdir. Bu mikrofa-
sîyes içinde allokemlerden başka,, yuvar-
laklaşmış, çakıl-ka'ba kum boyu volka-
nik; kaya (diyabaz, spilit) ile kum boyu.
kırmtılı kuvars az Ğa, olsa görülmüştür.
Ayrıca, bu çakıllar üzerinde algal '"ka-
buk bağlama" ve "çevresel kabuklar1' in
geliştiği,, bazı kuvars kumlarının, algal
"parçacıklar" içinde hapsolduğu gözlen-
miştir (Levha IH, 2),..

Tane destekli mikrofasiyeste orto-
kem, çoğunlukla sparikalsit çimento-
sundan oluşmuştur., îyi boylanmış ve yı-
kanmış tane taşlarında % 30-35 volumet-
rik değere ulaşan» gözenek, dolgusu, pa-

gekîl 3: Onkolitlerin alffaî zarflı dokudan itibaren diyâjenezle fcazamdıfı d-oknsal
<I) Mci safhada soğun bir pellet çekirdek Maşerine • san lmi i algal mikrif B a ı ü a n ; (,1I> mci
safhada ilksel diarajenesEin tüm taneyi etkilediği (a), .sadece dut .Kaıflanti 'etldleyebfldiği (b), is
zarflarda etkili olduktan sonra algral EarOann devam etliği dııriınt {'e), m net. safhada
diyajeneriii ilerlemesiyle zaırllı dokunnn pıhtılı Mr gorfinnm kazanması (a)!,, (b) d© ise ps ile
gösterilen alanda tane küçülmesi (grain dimmıııtion) işlemi ile kapanılan psSdomikrit (al-
datıcı mikrit) görftlüyor. IV met safîhadla tüm if yapısı miteritte§mi§. bîr sarflı tane görülüyor.
Bra. olayların görüldüğü BII-3.13 nolm nuntmnenini bîr1 kısırımı gösteren • mikrofoto .Lerka H. f

6*da ¥erilnıi,gtir,..
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sif durulma ürünü gerçek ilksel spari-
kalsit mevcuttur. Ayrıca mikritik kireç
çamuru hamurundan itibaren yeniden
biçimlenme ile kazanılan psödospar (al-
datıcı sparikalsit) saptanmıştır. Mikri-
tik kireç çamurunun ortokemi oluştur-
duğu tane destekli kireçtaşlan (istif -
taşları) da bu mikrofasiyes içinde az da
olsa yer almışlardır.

Tane desteğine ragmen, kireç ça-
murunun korunmasının nedeni bazı hav-
za içi biyolojik engellerin varlığı olabi-
lir. Diğer bir yaklaşım da sıkılaşma ile
kazanılan psödo tane desteğidir ki böy-
le bir olasılık bu mikrofasiyes için pek
önemli görülmemiştir.

Tane destekli mikrofasiyesin çökel-
me ortamının saptanması örneklerin
olistolit mostralarından toplanması ne-
deniyle ilkel konumlarının korunamamış
olması, diyajenetik, epijenetik ve dina-
mo metamorfik olayların maskeleyici
etkilerinin de dikkate alınması gerekti-
ği için oldukça güçtür. Ancak alglerin
etkinliği, sparikalsit çimento, tane des-
teği, kırıntılı gereç, zarflı taneler göz-
lendiği için, y zonuna (Irwin, 1965) ya-
kın, alg yığınakları civarında ve gelgit
kanalları içinde çökelmiş bir kireçtaşı
ile tanımlanan bu mikrofasiyesin oluş-
tuğu ortaç bir ortamın varlığı düşünü-
lebilir.

Bu mikrofasiyesin örnekleri üzerin-
de yapılan kantitatif doku çalışmaları;
boylanmanın orta iyiden kötüye (g t =
0,6 - 1,7), yuvarlaklaşmanın yarı köşeli-
den - çok iyi yuvarlaklaşmışa (oolitler
değerlendirme dışı), yıkanmanın iyiden
kötüye kadar değiştiğini ortaya koy-
muştur, özetle, dokusal olgunluğun ol-
gunlaşmıştan - yarı olgunlaşmış arasın-
da değiştiği saptanmıştır (Akkuş, 1973,
Tablo 1, 2)).

Bu fasiyesin örneklerinde çökelme
sırasında ve sonrasındaki değişim işlem-
lerine örnek oluşturan bir dizi bulgu
gözlenmiştir. Çökelme sırasında, algle-
rin yardımı ile oluşan onkolitik oolitle-
rin zarflarında beliren yeniden biçimlen-
menin ,bir safhasından sonra oluşuma
devam eden yeni zarflar görüldüğü gibi,
yeniden biçimlenmenin ufalan (tane kü-
çülmesi) tipleri de görülmüştür. Arago-
nitik kovukdolgusunun terslenmesi dö-
neminde, organik gereç üzerini kaplayan
algal zarfın (müsülaj) kavkının formu-
nu koruduğu, aragonitik Gastropod kav-
kılarında aragonitin kalsite dönüşümü-
nün kavkı içinde beliren boşluğa pasif
çökelme biçiminde olduğu saptanmıştır.
Bu gözlemler bir şematik şekil üzerinde
açıklanmıştır (Şekil 4).

Şekil 4: Gastropod (G) kavkısının aragonitik
bileşiminin yeniden biçimlenme ile sparikal-
site dönüğümü (Tüm kavkının bir bölümü çi-
zilmiştir). Kavkının dış yüzeylerini kaplıyan
algal zarf (Müsülaj = Mü); aragonitik kav-
kının dış formunu koruyarak çözülmesiyle
oluşan boşluğa pasif olarak çökelen taban
kontrollü, lifi sparikalsit CPıF2)s daha sonra
cökelen düzensiz tertiplenmen belirsiz eşitli
sparikalsit (P5E5). Zarflı taneler arası pasif
kavak dolgusu sparikalsit (P). Daha sonra

gelişen boşluk dolgusu silis (Si).

Diyajenezin diğer belirtileri olarak,
ornatıcı yeniden biçimlenme ( = ranp-
lasman) değişik fazdan kalsit damarla-
rı, sıkılaşma ve basınç erimesi sonucu
oluşan stilolitik yollar (kontaklar) ola-
ğandır.

Bu mikrofasiyese giren kireçtaşla-
rmda da diyajenezi izleyen epijenez ve
dinamometamorfizmanın dereceli etkile-
rini içeren örnekler gözlenmiştir (Lev-
ha IH, 3, 4, 5, 6).

Tane destekli mikrofasiyese çoğun-
lukla inceleme alam batısındaki Taşbaşı
Tepe megaolistolitinde, Kerdağ ve Os-
mantepe yöresindeki mezoolistolitlerin-
den alman örneklerde rastlanmıştır
(Şekil 1).

METAMOBFÎK MÎKROFASÎYESLER

Bu çalışmadaki uygulamanın daha
iyi anlaşılabilmesi için "metamorfik fa-
siyes" değiminin jeoloji literatüründeki
kullanımlarının gözden geçirilmesi ge-
rekli görülmüştür.

"Metamorfik fasiyes - Mineral fasi-
yes: Belli kimyasal bileşim, billurlaşma
veya yeniden billurlaşma gözönüne alın-
maksızın, benzer .basınç ve ısı koşulları
altında daima aynı mineral grubuna sa-
hip kayaçlar içerir" (Eskola, P. Norsk.
Geol. Tidsskr. p. 146, 1920; Glosary of
Geology, AGI, 1962'den).

Diğer taraftan benzer bir terim ola-
rak "diyajenetik fasiyes" bütün tortul
kayaları içermek üzere, diyajenez sıra-
sında, pH, Eh, ısı ve mevcut gereçler gi-
bi ortamsal kontrol deyimleriyle ifade
edilmiş belli bir diyajenetik ortamla il-
gili bir mineral topluluğu olarak tarif
edilmiştir (Packham and Crook, 1960).
Jeoloji literatüründe "glokonit fasiyesi"
gibi kullanışlarda vardır (Teodorowich,
1İ961). Benzer bir biçimde "dolomit di-
yajenetik fasiyesi" de yazarlardan C.
Keskin tarafından kullanılmıştır (Kes-
kin, 1967).

Bu incelemede; diyajenezi izleyen,
epijenez ve dinamometamorfizma süreç-
leri sonucu ilkel tortul dokularını bü-
yük ölçüde kaybetmiş kireçtaşlan "me-
tamorfik mikrofasiyesler" kapsamı içi-
ne alınmışlardır. Bu genellemeyi zorun-
lu kılan gözlem ve yorumlar şunlardır:

Kireçtaşlan çökelme sırasında ve
çökelmeden hemen sonra sindiyajenetik
(çökelme fazında) ve anadiyajenetik
(sıkılaşma - olgunlaşma fazında) olaylar
geçirmişlerdir. Sindiyajenetik işlemler
fosil gereçlerdeki kararsız aragonitin
kararlı kalsite dönüşümü, bir kısım kav-
kılann iz haline gelerek kalsiyum kar-
bonat minerallerinin tortul içi akışkan-
lara geçmesini sağlarken, organik mad-
delerin .bozunması da, değişik koşullar
altında tortul içindeki jeokimyasal den-
geyi etkilemiştir. Anadiyajenetik işlem-
ler ise tortullann sıkılaşmasını ve ol-
gunlaşmasını sağlamıştır. Bu aşamada
fosilleşen deniz suyu, konsantrasyonu-
nun artımı ile çimentolarıma işlemi ola-
rak ortaya çıkmıştır. Bu aşamanın epi-
diyajenezi içine alacak şekilde geliştiği-
ni kabul edenler varsa da, tarafımızdan
epidiyajenez; diyajenezin diyastrofizma
veya östatik faz sonrası olan kısmı için
kullanımı şeklinde benimsenmiştir.

Bahis konusu kireçtaşlan jeoloji sü-
recinde bir olasılıkla su üstüne çıkmış-
lar ve epidiyajenetik (epijenetik) olay-
lara (çürüme ve yağmur suyu etkileri)
maruz kalmışlardır. Aynca bu fazın en
azından iki kez tekrarlanmış olması ola-
nağı düşünülebilir.

Ofiyolitik kütleler arasında ve çe-
kim kaymasıyla havza içine taşınmala-
n sırasında ise, kireçtaşlanmn karşılaş-
tıkları basınç ve ısı gibi etkenler bahis
konusu olistolitlerin mineral kapsamı ve
dokularını gerçek metamorfizma koşul-
larının oluşturduğu bir biçime sokama-
mış (Metamorfik mineral, şist dokusu),
ancak iyice sertleşmiş bu kayaları sür-
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tünme yüzeylerinde ve • basınca maruz;
kalan kısımlarda paralanmış ve: gelişen
çatlak sistemlerini takîbeden sparikalsit
mozayıklarmı oluşturmuş diğer bir de-
yimle değişen oranlarda mermerleşme-
ler meydana, getirmiştir. Metamorfizma»
mn bu 'dinamik çeşidi, daha ileri safha-
da kayayı.,, koşulların etkin, olduğu, kı-
sımlarda kataklastîk breş görünümüne
sokmuştur. Ayrıca «basınçla oluşan kay-
ına düzlemleri, ve civarında metamorfik
kalsit ikizlenmeleri de gelişmiştir.

Çökelmeden sonra bugünkü konu-
muna geçene^ dek., kireçtaşlarmın tortul
dokusunu tanınmayacak derecede etki-
leyen, tüm işlemlerin ürünleri arasında,
diyajenez, epîjenez ve dinamometamor-
fizmanın kesin sınırlarını çizmek olana-
ğı bulunamamıştır. Bu bakımdan tortul
niteliklerini koruyamayan bu kireçtaş-
larını '"metamorfik fasiyesler" • adı al-
tında, toplamak pratik bir yol kabul edil-
miştir..

Bahis konusu meatmorfik kireçtaş-
ları şu inikrofasiyesler içinde toplan-
mıştır1:

e) Ortaç metamorfik. mikrofasiyes
(yarı mermerleşmiş. Mreçtaşlan),.

f) Bilurlu, metamorfik mikrofasi-
yes (Mermerler).

g) Kataklastik. metamorfik mikro-
fasiyes (Ezilme breşleri).

Ortaç1 Metamorfik Mikrofasiyesi
(Tan MeFinerleşııisler1)

Bu. mikrofasiyes içinde çok az; da
olsa ilkel (tortul dokularına- ait, kalıntı-
lan koruyabilmiş, yarı. mermerleşmiş
'kireçtaşları toplanmıştır. Hemen, bfitün
tortul mikrofasiyeslerdeki kireçtaşları-
nın bu metamorfik, mikrafasiyese dö-
nüşmüş olanları mevcuttur. Fasiyes ör-
neklerindeki en belirgin dokusal özel-
lik, çoğun kesişen takımlar halinde, bir-
biri ardından .gelişmiş çatlaklar boyun-
ca oluşan spari kalsit damarları ile
bunlardan, kayanın, içine doğru ilerleyen,
yeniden biçimlenme kalsit mozayığı 'cep-
heleridir. Bu; kireçtaşları içinde en, .az
dört farklı kalsit damarı fazı,, bir o ka-
dar da farklı boy ve biçimde sparikalsit
moz&yığının oluştuğu saptanmıştır. Spa-
rikalsit 'billurlarında, tane boyunun, çok
inceden, çok kabaya kadar değişen bir
menzil .gösterdiği gözlenmiştir.,

Bu mozayıklarda çoğunluğu Mpidi-
otöpik-ksenotopik olanlar oluşturur. Ay-
nı ince kesit İçinde farklı fazların ürünü

olan ve boy» biçim,, renk bakımından.
değişiklikler sunan sparikalsit. mozayık-
ları görülmüştür..

Ortaç metamorfik mikrofasiyese ait
bir örneğin, mikrofotoğrafı Levha, IV, 1
de görülmektedir,.. Bu mikrofasiyes ince-
leme alanındaki kireçtaşı olistolitlerinin
tertiplendiği, dört kuşakta da bulunma-
sına rağmen, çoğunlukla doğudaki Ya-
nıkdere vadisinin iki yamacında, mostra
veren, mega olistolitten alınan örnekde
saptanmıştır (Şekil 1).

Billurlu Bfefaınorfik Mflorofasiyes. -
(Menneorler)

Bu mikrofasiyes billurlaşmış, diğer
bir1 deyimle • mermerleşmiş kireçtas^any-
la temsil olunmuştur.. Ancak bu mikro-
fasiyes içinde de genel görünüm, bakı-
mından, "mikrosparitler" ve. "dana ka-
ba billurlu sparitler" olmak üzere iki
alt mikrofasiyes ayırtianmıştır,

Mikrosparitler çoğunlukla afanitik
boydaki (nıikritik) kireçtaşlannın, me-
tamorfik etkenler nedeniyle çok ince
billurlu (İS mikrona kadar) sparikalsit
moaayığına dönüştnesiyle oluşmuştur.
Bu kireçtaşlarının,, mikroskobun küçük
objektiflerinde mikrit sanılması olasılığı
vardır. Ancak yeterli büyütmelerde:, çok.
ince kalsit bulurlarının gelişmesiyle olu-
şan, mikrosparit mozayığı belirgindir. Bu
mikrofasiyes içinde basınçların, oluştur-
duğu dinamik metamorfizma nedeniyle
gelişmiş,, dağınık tüysü görünümlü ço-
kuzlann, belirginleştiği sparikalsit kiriş-
leri gözlenmiştir. İncelenen örnekler
içinde az rastlanan bir' mikrofa&iyes ol-
muştur. '

Dalıa kaba billurlu spari tier (mermer-
ler): Bu alt mikrofasiyes içinde de; or-
ta tane boylu, (6.2-25© mikron),, egitli hi-
pidiyotoplk spari tier; kaba (250-1000
mikron.), eşitli ksenotopik spar itler:;; or-
ta-kaba porfiroid tertiplenmen 'ksenoto-
pik sparitler; çok kaba (1-4 mm), eşitli
hipidiyotopîk; sparitler .gibi çeşitli doku-
sal görünümler sunan mermerler sap-
tanmıştır (Levha IV, 2,, 3)..

Bil mermerler içinde, de değişik za-
manlarda gelişmiş ve-farklı tane boylu,,
tertiplenme ( = fabrik) ve renk. gibi ni-
telikler bazen aynı ince: kesit içinde göss-
lenebilmiçtir. Kalsitin yanı sıra nadir de
olsa "ottfenik"? öhedral kuvars billur-
ları mevcuttur. Değişik fazların ürünle-
ri olarak; kalsit billurlarında büyüme,

basınç erimesi» 'kayına düzlemleri, ikiz
ve çpkuzlanmalar gelişmiştir. Ayrıca
birbirini kesen ve dokusal bakımdan
farklar gösteren ve: dört faza kadar1 çı-
kan kalsit damarlarının oluştuğu da
saptanabilmiştir. Mermerleşmeyi takibe-
den. basınçların kataklastik paralanma-
ya kadar ulaştığı kısımlarda breşlenme-
1er1 olağan, olup- ,bu. dokusal değişimi ka-
zananlar ayn bîr mikrofasiyes, kapsamı-
na alınmışlardır.

lterm.erl.erin içinde toplandığı bil-
lurlu metamorfik fasiyese ait, kireçtaş-
ları genellikle inceleme: alanının güne-
yindeki daha küçük olistolit mostrala-
rında yoğunluk kazanmaktadır ('Şekil
1).

KataMastik Meatnıorfik
Mkrofasiy^s (ESzUine Breleri)1

Metamorfik mikrofasiyeslerin en
ileri safhasını bu grupta, toplanan ezil-
me breşleri oluşturmaktadır. Ancak'ay-
rıca olarak mermerleşmeğe uğramış ki-
reçtaşlanndan oluşmuş kataklastik
breşler' de: gözlenmiştir..

Bu, mikrofasiyes kapsamına giren
breşlerin mikroskop incelemelerinde,
breşi oluşturan kataklastik, tane* cinsi
hamur/veya çimentonun 'varlığına göre
on bir tip doku, saptanmış ve bir tablo
halinde-sunulmuştur (Şekil 5),.. Bu tab-
loda, mikritik kireçtaşı çakılları arasın-
da sekonder sparikalsit çimentonun bu-
lunduğu (Tip I), yine aynı bileşimde fa-
kat çakıllar içinde dinamometamorfik
kalsit billurlarının oluştuğu (Tip II).,,
mîkritîk çakıllar «arasında mikritik har
murun yer aldığı (Tip m ) , mikrit ha-
murlu ancak mermer çakılların da bir-
likte bulunduğu (Tip IV), mikrit ve mer-
mer çakıların, kırıntılı ve mikritik bir
hamur içinde bulunduğu (Tip V), yarı
mermerleşmiş ve tüm mermerleşmiş ki-
reçtaşı çakıllarını kapsayan. (Tip VI),
mermer1 çakılları arasında çok kırıntılı
ve az mikritik hamurun bağlayıcı, ola-
rak bulunduğu (Tip VH), mikrîtin ha-
murda, kırıntılara etkin, olduğu tip
(VEH), mîkritik ve oosparitik çakılların
kırıntılı 'bir hamurla, birleştirildiği (Tip
IX), oosparitik çakıllar arasında spari-'
tik bir çimentonun bulunduğu. (Tip X)
ve mermerleşme .gösteren, oosparitik ça-
kılların kırıntılı bir hamur içinde yer al-
dığı (Tip XI) doku tipleri görülmekte-
dir.

CD Geçiş, ara,, intermediyer .anlamındadır.
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Sekil 5: Kataklastik mikrofasiyeste doku tipleri.

Bu tiplere göre sınıflanan kataklas-
tik ezilme breşlerine ait örneklerin %55
inin VII nei tipte toplandığı diğer tip-
lere ise %2-6 arasında bir dağılım rast-
ladığı görülmüştür. Bu etkin doku tipini
(Tip VII) gösteren iki örnek Levha IV,
4, 5'de IX nolu doku tipine ait bir ör-
nekle Levha IV, 6'da sunulmuştur.

Kataklastik mikrofasiyese giren ki-
reçtaşları, tüm inceleme alanına yayılan
bir dağılım gösterirlerse de dokusal ola-
rak % 55-60 ınm mermer çakıllı olma-
sından da anlaşılacağı üzere, billurlu
metamorfik mikrofasiyesin yoğun bu-
lunduğu güneydeki olistolitlere vergili-
dir (Şekil 1).

KİREÇTAŞI OLtSTOLtTLERİNİN
YAŞI

İncelenen kireçtaşı olistolitlerinin
yaşına ait tayinler bir önceki çalışmada
da kaydedilmişti (Gökçen 1974). Taşba-
şı tepe ve Koç kırıntaş tepesinden alın-
mış üç örnekde foraminiferlerden; Pro-
topeneroplis striata WEYNSCHENK,
Trocholina sp. alglerden Dasycladaceae
Solonoporeacea familyası genüslerinin
tammlandığını belirterek olistolit mal-
zemesinin Üst Dogger (orta Jurasik)
yaşlı ("kökenli") olduklarının saptandı*-
ğmı kaydetmiştir.

İncelemenin bu bölümünde yaptırı-
lan tayinlerde^;

Örnek No

RH-3.1
Alglerden:
Girvanella sp. (Levha V, 1)
Foraminif erlerden:
Trocholino sp. (Levha V, 2)
Pseudoeylammina sp. (?) (Levha V,
3)
Yaş: Üst Jurasik - Alt Kretase

Rn-3,7

Dasycladacea Alglerinden:
Salpingoporella sp. (Levha V, 4)
Foraminif erlerden:
Trocholina sp. (Levha V, 5)
Yaş: Üst Jurasik - Alt Kretase

RVn a-1.6
Alglerden:
Cayeuxia sp. (Levha V, 6)
Üstte görülen fosillere dayanılarak

olistolitlerin Orta Jurasik-Alt Kretase
yaşlı-kökenli oldukları kesinlik kazan-
mıştır.

BÖLGE OLtSTOLİTLERİNÎN JEOLOJt
EVRİMt

İnceleme alanındaki kireçtaşı olis-
tolitlerinin;

(1) Ofiyolitik Karmaşık/Melanj
(Serpantinit, radiolarit ve olistoliti zen-
gin fasiyes),

(2) Ofiyolitik örtü/klipler (Peri-
dotit, piroksenit ve diyabazı zengin fa-
siyes),

olmak üzere başlıca iki ayrı konumlu fa-
siyes içinde yeraldıkları belirtilmişti
(Gökçen, 1974, Levha I).

Genel bir bakışta, kireçtaşı olisto-
litlerinin daha büyük mostralarının (me-
gaolistolitlerinin) l'inci fasiyes içinde,
daha küçük olanlarının da (mezaolisto-
litlerinin) ise 2'nci fasiyes içinde yeral-
dıkları görülür.

Yapılan incelemeler sonucunda olis-
tolitleri oluşturan kireçtaşlannm ilksel
tortul doku özelliklerini koruyabilmele-
ri, yiani dinamometamorfizmadan etki-
lenme dereceleri, yukarıdaki ofiyolitik
fasiyeslere göre kesin bir ayırıma olanak
vermemekte ise de, 2'nci fasiyeste yer
alan mezoolistolitlerdeki mermerleşme
ve ezilme breşlenmelerinin yoğunluk ka-
zandığı görülmektedir.

Bu gözlemler, dinamik etkenlerin
küçük kütleler üzerinde daha büyük bir
olasılıkla etkili olduklarını kanıtlamak-
tadır.

Mikrofasiyes incelemeleri ve sapta-
nan mikrofasiyeslerin bölgedeki coğraf-
yasal dağılışları göz önüne alınırsa, in-
celeme alanındaki kireçtaşı olistolitleri-
nin jeoloji evrimi şu şekilde özetlenebi-
lir:

Kireçtaşı olistolitlerinin içinde bu-
lunduğu ofiyolitik karmaşıkların oluşu-
munun; Orta Jurasikten başlayıp Alt
Kretaseye kadar devam ettiği, deniz dibi
ofiyolitik magma yerleşimi kütleleriyle
ara tabakalı kireçtaşı ve marnlardaki
fosil tayinleriyle saptandığı daha önce
de kaydedilmiştir. ("Boccoletti et al,
1966, Artan ve Sestini, 1971'den). Ofi-
yolitlerin yerleşim zamanını belirleyen
benzer gözlemler Güneydoğu Anadolu'-
daki etek kıvrımları kuşağmda tarafı-
mızdan da yapılmıştır. Ofiyolitk kütle-
nin kabuk hareketleriyle kazanılan tor-
tul çanaklara doğru çekim kaymasıyla
hareketi Üst Kretase'de olmuş olmalıdır.
Bu hareketle, Üst Kretase flişlerinin
oluştuğu tortul çanaklara yönelen bu
kütleler bazen, şelfin aşağı bükülmesiy-
le kırılıp yuvarlanan çağdaş veya çana-
ğın bir kısmının dibini oluşturan daha
yaşlı, platformal (epikontinental) kar-

(1) Tayinler Dos. Dr. Tuncer Güvenç (E. Ü. Jeoloji Bölümü, İzmir) tarafından yapıln
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bonat örtülerini, çok iriden itibaren de-
ğişen boyutlardaki kireçtaşı .blokları
halinde tortul çanak, ve teknelerin • içine
sürüklemişlerdir,-Sürüklenen bu sertleş-
miş kireçtaşlan, havza içinde çok derin-
lere inip büyük: basınç ve yüksek ısı ile
karşılaşmadıkları . için. metamarfizma
minerallerinin oluşmasına 've tüm bir
doku ye bileşim ..değişimine maruz kal-
mamışlardır. AiLcak sertleşmiş oldukla-
rı ..için, kırılıp çatlaktamışlar ve Mr kıs-
mı yeniden biçimlenme ile mermerlege-
bilmişlerdir. . • .

Çekim kaymasının devamı" sırasın-
da ve/veya İliş havzasının orojenik ba-

• sınçlarla sıkışıp yüzeye" yükselmeleri»
hatta- şariyaj _ örtüleri 'halinde . Tersiyer
tortulları üzerine, itilmeleri sırasında,
dana da sertleşmiş; oldukları için para-
lanıp, yeniden çimentolanmalarla özel-
likle temas: yüzeylerinde ezilme breşlen-
meleri kazandıkları anlaşılmaktadır,.,

SONUÇIiAB-

1) Kireçtaşı, oiistolitleri örnekleri-
nin mikroskop incelemeleri; bir kısım
kireçtaşlarınm' tortul' dokularını korur-
larken, diğerlerinin birbirini izleyen di-
yâjenez, epljenez' ve ...metamorfizma et-
kileriyle doknsal değişimlere uğradıkla-

. rmı göstermiştir,

• . 2). tikel .doku özelliklerini, koruya-
Men kireçtaşları;' tûrfimsel (= köken-
sel) niteliklerin dikkate alındığı,' 'Tor-
tul Mikrofasiyesler"- .de, değişime uğra-
yanlar da, .bu, değişimin cins ve -.şidde-

yansıtan "Metamorfik Mikrofasi-
yesler" de: toplanmıştır.

; 3) Mikrofasiyes ayırımları ve
önemli mikroskobik özellikler» haritaya
işlenmiş, ayrıca, mikrofoto. ve çizimler
aracılığı ile gözlemlere sunulmuştur.

4) Tortul mikrofasîyeslerden "tane
destekli mfkrofasiyes" içinde bol. olarak
rastlanan zarflı tanelerin oluşumu, irde-
lenmiş ve. bazı yeni gdrûşler metinde
açıklandığı şekilde saptanmıştır,

5) Olistolitlerîn oluşum ve bağıl
yerleşme 'yaşları hakkındaki, yakın geç-
mişteki, görüşlere uyum sağlayan yeni
gözlemler yapılmıştır.

Yayıma verildiği tarih: Ocak, 1975
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