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Amanos dağlarındaki Alt Palezoyik çökellerinin
çökelme ortamları ve bölgenin paleocoğrafik
evrimi
Bspositional environments of the Paleozoic Sediments in the Amanos Mountains and palegeographic
evolution of the region
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ÖZ : Türkiye'nin güneyindeki Amanos antiklinalinin çekirdek kısımlarında Antekambrian ile Kambri
an'dan Devoniyen içlerine kadar devam eden Paleozoyik bir istif bulunmaktadır. Burada çökelme ortam-
ları ve Paleocoğrafik evrimi ele alman bu çökellerin en altında Prekambrian yaşlı Eğribucak formasyo-
nu yer alır. Birim grovak ve laminalı şeyi ardalan malı, oygu ve alet izli, yatay iz fosillidir. Eğribucak
formasyonu türbidit istiflerinin gelişebildiği derin deniz ortamında çökelmiştir.

Eğribucak üzerine uyumsuz olarak gelen Kambri yen yaşlı Eğrek formasyonu ise kuvarsarenitlerden
oluşmuştur. Eğrek formasyonu dalgaların ve fırtınaların egemen olduğu sığ bir şelf ortamında çökel-
miştir.

Koruk formasyonu dolomikrit, intramikrit, intrasparit, mikrit ve dolomitlerden oluşmuştur. Ayrıca
bazı oolit, stromatolit ve kuşgözü yapısı da kapsayan Kambriyen yaşlı bu formasyon, düşük enerjili, du-
raylı bir şelf ortamı ile bunun sahil yakım kesimle rinde oluşmuştur.

înderesi formasyonu pembe renkli, yumrulumsu, ince tabakalı, trilobitli mikritlerden ibarettir ve
muhtemelen şelf yamacında çökelmiştir.

Orta Kambriyen yaşlı înderesi formasyonu üzerine şeyi, literanit ve vakelerden oluşan Orta-Üst
Kambriyen yaşlı Tiyek formasyonu gelir. Bu formasyon ise açık şelfden havza ortamına kadar değişen
kesimlerden oluşmuştur.

Ordovisiyen yaşlı Bahçe formasyonu, kuvarsarenit ve şeyi ardalanmasmdan ibarettir. Bu formasyon
zaman zaman fırtına ve dalgaların egemen olduğu tipik bir sığ şelf-sahil çökelidir.

Üst Ordovisiyen-Alt Siluriyen yaşlı Kızlaç formasyonu şeyller, litarenit ve sublitarenitlerle temsil
edilmiştir. Formasyonun sedimenter yapıları ve istif lenmesi, birimin alt kesimlerinin açık şelf, üste doğru
ise delta ve koy ortamlarında oluştuğunu gösterir.

Dedeler formasyonu pembemsi-morumsu litarenit ve şeyi ardalanmasmdan oluşur. Formasyonda
bariz olarak menderesli nehir ortamının izleri görülür.

Ayran formasyonu sublitarenit, kuvarsarenit ve şeyi ardalanmasmdan oluşmuştur. Bu formasyon
plaj ve gittikçe derinleşen bir şelf ortamında çökelmiştir.

Böylece Amanos Paleozoik'i içerisinde münavebeli olarak üç transgression ile iki regression'un geçtiği
anlaşılır.

Tüm bu çökel istifleri Nubian-Arabian Kalkanı'nm Türkiye içlerine kadar uzanan platformu ile bu-
nun havza ve kara haline dönüşen kesimlerinde gelişmişlerdir.

Eski akıntı analizlerine göre, Paleozoyik'de çökel beslenmesinin kabaca Doğu-Güneydoğu'dan olduğu
söylenebilir.

ABSTRACT : In the core of Amanos anticline, in sout hern Turkey, there is a Paleozoic sequence that runs
through Precambrian and Cambrian into the Devonian.

In this study, we have investigated the depositional environments and paleogeographic evolution
of the sedimentary rocks, at the lowest part of which there exists the Precambrian Eğribucak formation.
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This unit consist of alternating graywacke and lami nated shale and contains scour marks, tool marks
and trace-fossils as horizontal burrows. The Eğribu cak formation was formed in a deep marine environ-
ment where turbidite cycles could develop.

The Cambrian Eğrek formation consists of qu artzarenites that unconformably overlies the Eğribu-
cak formation. The Eğrek formation settled in a shal low shelf environment where waves and storms were
predominant.

The Koruk formation consist of dolomicrite, int ramicrite, intrasparite, micrite and dolomite. This
Cambrian formation, which involves certain oolites, stromatolites and bird's-eye structures, was depo-
sites in a low energy stable shelf and in its near shore environments.

Pink, nodular and thin-bedded tnderesi formati on which consists of micrite
was probably deposites in the slope environment of the shelf.

cortaining trilobites,

The Middle-Upper Cambrian Tiyek formation which contains shale, litharenite and graywacke, rests
upon Middle-Cambrian tnderesi formation. It was deposited in the open shelf-basin environments.

The Ordovician Bahçe formation comprises quartzarenite and shale alternation,
shallow shelf-shore deposit where storms and waves were predominant.

It is a typical,

The Upper Ordovician-Lower Silurian Kızlaç formation is represented by shales, litharenites and
sublitharenites. The sedimentary structures and the sequence of the formation indicate that the lower
part of the unit was formed in an open shelf environment; whereas, the upper part of the same unit
was accumulated in a delta and bay environments.

Pink-purple Dedeler formation is composed of litharenite and shale alternation. Distinct marks of
a meandering river could be observed in this formation.

The Ayran formation is formed by sublithareni te, quartzarenite and shale alternation. It is depo*
sited in a beach shelf environments which gradually passed into deeper water.

There transgressions and two regression are, thus, apparent in the Amanos Paleozoic rocks.

All of these sedimentary rocks were developed in the platform of the Nubian-Arabian shield that
extends into Turkey and in certain parts which were transformed into basins and continental environ-
ments of the same platform.

According to paleocurrent data, the sediments were supplied roughly from the east-southeast region
during the paleozoic period.

GİRİŞ

Kuzey Afrika'da Arap yarımadasına, İran'a ve
Türkiye içlerine kadar uzanan bölgelerde yer yer Pre-
kambriyen ve Paleozoyik yaşlı çökel kayaları bulu-
nur (Burdon, 1959; Dean ve diğ., 1961; Powers ve diğ.,
1966; Ketin, 1966; Stöcklin, 1968). Yurdumuzda bu
yaşlı çökellerin en iyi görüldüğü yerlerden biriside
Amanos Dağlarıdır. Amanoslarda Kırıkhan ile K. Ma-
raş arasında yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda
uzanan büyük bir antiklinal boyunca bazen yüzeye
çıkan sözkonusu birimlerin yaşı, stratigrafisi ve ya-
pısal sorunlarını çözmeye yönelik birçok çalışmalar
yapılmıştır (Dean ve Krumenacher, 1961; Ketin, 1966;
Atan, 1969; Lahner, 1972; Ishmahwi, 1972; Yalçın,
1979).

Ortadoğu ve Türkiye'deki jeolojik evrimin orta-
ya konulabilmesi bakımından bu yaşlı çökellerin, Se-
dimentoloji yönünden'de çok iyi incelenmesi gereği
vardır. îşte bu amaçla yürütülen çalışmada, daha ön-
ce yapılan incelemelerden de yararlanılarak, bölge-
deki birimlerin yaş ve stratigrafik özellikleri yeni-
den gözden geçirilmiş, fasiyeslerin litolojik ve jeomet-
rik ilişkileri araştırılmış, özellikle birimlerin kapsa-

dıkları sedimenter yapılar ayrıntılı olarak ele alın-
mıştır. Çökel istifindeki değişik çökelme ortamlarım
ve bölgenin paleocoğrafik gelişimini ortaya çıkarmak
amacıyla, Amanoslardaki bu yaşlı birimlerin iyi most-
ra verdikleri kırı tik yerlerden 12 adet kesit ölçül-
müş ve bunlardan 7 tanesi bu yayında kullanılmıştır.
Kesitler boyunca derlenen numunelerden, kumtaşla-
rma Dott (1964), kireçtaşlarına Folk (1962), dolomit-
lerede Friedman ve diğ., (1978) nin sınıflamaları uy-
gulanmıştır. Sedimenter yapılar ise Weimer (1978) e
göre sınıflandırılmıştır.

Amanoslardan elde edilen yeni bulgular ülkemiz
ile Ürdün, Suudi Arabistan gibi diğer ülkelerdeki ve-
riler ile birleştirilerek çalışılan bölgenin Paleocoğra-
fik evrim modeli ortaya konulmuştur.

STRATİGRAFİ

Yurdumuzda görülen en eski çökel istifinden
birisi Amanos dağlarının doğu eteğinde bulunan
Hassa'ya bağlı Eğribucak ve Tiyek çevreleriyle, Kı-
rıkhan dolaylarında bulunur (Şekil 1).

Gri-yeşil renkli nıetagrovak ve laminalı sleyt ar-
dalanmasmdan oluşan bu birim farklı isimler altın-
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Şekil 1 : Çalışma alanının mevki ve jeoloji haritası
Figure 1 : Location and Geological map of the inves<

tigated area

da incelenmiştir. (Ketin 1966, Çamlıpınar formasyo-
nu; Atan 1969, Eğribucak formasyonu; Yalçın 1979,
Sadan formasyonu). Bunlardan Sadan formasyonu,
Rigo ve Righi ve Cortesini (1964) tarafından Derik
bölgesindeki kırmızı renkli kumtaşı ve çakıltaşları,
Dean ve diğ., (1981) tarafından ise daha üstteki ku-
varsarenitlerden oluşan başka bir birim için kulla-
nılmıştır. Bu nedendle Sadan formasyonunun Ama-
noslardaki çökellerle litolojik olarak hiçbir yakın
benzerliği olmayıp burası için kullanılması oldukça
hatalıdır.

Saha gözlemlerimize göre, bu birimi Eğribucak
formasyonu olarak incelemek daha uygun görülmüş-
tür. Çünkü 1/25.000 lik haritada Çamlıpınar diye bir
isim olmayıp sadece «Çamlıpınar sırtı» ismi vardır
ve sözkonusu birim burada tipik de değildir.

Önceki araştırıcılardan hiçbiri Eğribucak for-
masyonu içerisinde herhangi bir fosil bulamamıştır.
Bu nedenle sözkonusu çökelin yaşı, daha üstteki bi-
rimlerin yaşından yararlanarak verilmeye çalışılmış-
tır (Ketin 1966, Eo-Kambriyen; Atan 1969, Prekarn-
briyen).

Eğribucak formasyonu içerisinde ilk defa tarafı-
mızdan bazı iz fosiller (Trace fossils) görülmüştür.

Bunlardan bazıları Hypicnial ve Exiehnial izleri olup,
diğerlerinin ise tayinleri henüz gerçekleştirilmemiş-
tir.

Aym fosiller Finlandiya ve Norveç'teki Prekam-
briyen yaşlı Stappogiedde formasyonu'nun turbidit
karakterli Manndraperelv üyesinde de bulunmuştur
(Banks, 1970).

Eğribucak formasyonunun toplam kalınlığım,
tabanının görülmemesi nedeniyle, kesin olarak söy-
lemek mümkün değildir. Fakat arazi gözlemlerimize
göre kalınlık 1000 m. den fazla olmalıdır.

Eğribucak formasyonu üzerine diskordan ola-
rak, boz-pembe renkli kuvarsarenit ve seyrek şeyi
ara seviyeli bir birim gelir (Şekil 2). Kalınlığı 330 m.
olarak bulunan bu formasyon da değişik isimler al-
tında incelenmiştir (Ketin 1966, Çardak yayla-Çalak-
tepe formasyonu; Atan 1969, Eğrek formasyonu; Yal-
çın 1979, Zabuk fermasyonu; Dean ve diğ., 1981, Sa-
dan formas3'onu).

Bu çalışmada Eğrek formasyonu olarak incelene-
cek olan birim içerisinde Amanos dağlarında bugü-
ne kadar herhangi bir fosile rastlanamamıştır. An-
cak aynı formasyonun güneydoğu Anadolu'daki de-
vamını oluşturan ve Hakkari güneyindeki Samur dağ-
larında 3000 m. den daha fazla bir kalınlık sunan Sa-
dan formasyonu içerisinde Archaeoeyathus fosili bu-
lunmuştur (Dean ve diğ. 1981). Fakat bu fosilin de
kesin yaş verebilecek durumda ayrıntılı determinas-
yonu yapılmamıştır. Bu nedenle Türkiye içerisinde
Eğrek formasyonunun yaşı, bununla konkordan ve
geçişli olan ve kesin Kambriyen fosilleri kapsayan
birimlerden yararlanmak suretiyle bazen alt ve ba-
zen de Orta Kambriyen olarak belirtilmiştir (Ke-
tin, 1966; Atan, 1969).

Aym formasyonun İran'daki eşdeğeri olan «Lolun
Kumtaşı» (Stocklin, 1968) ile Ürdün'deki uzantısı olan
«Tabakalı arkozik kumtaşları» (Bender, 1975) ve Suu-
di Arabistan'daki «Saq Kumtaşı» na da Alt Kambri-
yen yaşı verilmiştir.

Eğrek formasyonu üzerine geçişli olarak, mavi,
siyah ve gri renkli, mikrik, dolomikrik ve intramik-
ritlerden oluşan bir karbonat istifi gelir.

Önceki araştırıcılardan Kellogg (1960) ve Schmidt
(1965) Derik bölgesinde bu birime «Koruk formas-
yonu» ismini vermişlerdir. Amanoslarda ise aynı bi-
rimi Ketin (1966) «Dolomit formasyonu» Atan (1969)
ise «Karayüce kalkerleri» olarak adlamışlardır. Ko-
ruk formasyonu ismi hem stratigrafi kurallarına uy-
gun olduğu ve hemde ilk defa verildiği için bu ince-
lemede aynen kullanılmıştır.

Koruk formasyonundan Hassa civarında 180 m.,
Bahçe kuzeyinden ise 196 m. lik bir kalınlık ölçül-
müştür. Birim içerisinde Bahçe kuzeyindeki îndere-
si'nde ölçülen kesitte çok kıt stromatolitler bulun-
muştur. Hakakri bölgesindeki Koruk formasyonu içe-
risinde ise bol oranda stromatolitler görülmüştür
(Dean ve diğer., 1981).
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Bu bölgede çalışan önceki araştırıcılar, Koruk
formasyonunun üstünde görülen pembe renkli, yum-
rulu görünüşlü biomikritlerden oluşan kireçtaşla-
rmda bulunan fosillere dayanarak, Koruk formasyo-
nuna Orta Kambriyen yaşım vermişlerdir.

Aynı formasyonun Toroslar'daki eşdeğeri olan
Çaltepe formasyonu içerisinde de trilobitler bulun-
muş ve birime Alt-Orta Kambriyen yaşı verilmiştir
(Dean ve Monod, 1970).

Koruk formasyonu en üstlerde pembe renkli, kü-
çük yumrulu biomikritlerden oluşan bir kireçtaşı ile
geçişli olarak örtülür. Amanoslar'da Hassa civarın-
da 10-15 m., Bahçe kuzeyindeki înderesi çevresinde
ise 22 m. lik bir kalınlık sunan bu birim, önceki araş-
tırıcılar tarafından bazen Koruk formasyonu üzerine
gelen formasyonunda (Ketin, 1966), bazen de Koruk
formasyonu ile üstteki formasyon arasında geçiş ta
bakaları olarak gösterilmiştir (Atan, 1969). Yine ay-
nı birim güneydoğu Anadolu'da Koruk formasyo-
nuna dahil edilmiştir. Sözkonusu kireçtaşı Seydişe-
hir (Dean ve Monod, 1970), Tufanbeyli (Özgül ve diğ.,
1973) ve Silifke (Demirtaşlı, 1984) gibi Toroslar'm de-
ğişik yerlerinde yapılan çalışmalarda ise hep alttaki
Koruk'un eşdeğeri olan birimler ile birlikte incelen-
miştir.

Halbuki bu yumrulu kireçtaşı çok kaim olma-
makla birlikte fosil bakımından zengin ve karakteris-
tik fosiller kapsaması nedeniyle son derece önemlidir.
Ayrıca, ayırtman rengi ve farklı litolojisi ile kolayca
tanınan bu birim, Seydişehirden Hakkari bölgesine
kadar uzanan bütün Toros ve güneydoğu Türkiye'
deki Kambriyen yaşlı çökellerde sürekli izlenebil-
mektedir. Bu nedenlerle sözkonusu yumrulu kireç-
taşı ilk defa ayrı bir formasyon olarak ayrılmış ve
Bahçe kuzeyindeki înderesi civarında tipik olduğu
için de înderesi formasyonu olarak adlanmıştır.

tnderesi formasyonunun üst kesimlerinden Dean
ve Krummenacher (1961) Pardailhtania cf. barthouxi
Mansuy fosilini bulmuştur. Böylece sözkonusu biri-
min Orta Kambriyen yaşında olduğu saptanmıştır.

înderesi formasyonu üzerine geçişli olarak kum-
taşı ve sevilerden oluşan bir birim gelir. Bölgede ilk
defa Ketin (1966) tarafında Tiyek formasyonu olarak
adlanan bu birim Amanoslardaki Mekersin formas-
yonu (Atan, 1969), güneydoğu Anadolu'daki Sosink
formasyonu (Kellogg, 1960), Konya güneyindeki Sey-
dişehir formasyonu (Dean ve Monod 1970), Tufanbey-
li'de Armutludere formasyonu (Özgül ve diğ., 1973)
ve Silifke dolayındaki Ovacık formasyonunun (De
mirtaşlı, 1984) yaklaşık eşdeğeridir.

Bu çalışmada da benimsenen Tiyek formasyonu
ismi Ketin'in kullanamadığından biraz farklı olup
alttaki yumrulu kireçtaşları sözkonusu formasyon
dan ayrı tutulmuştur (Şekil 2).

Üstteki Bahçe formasyonu ile olan sınırı, litolo-
jik olarak, fazla belirli olmadığı için kalınlığı araş-
tırmacılarca farklı değerlendirilmiştir. Hassa batı-

sındaki Tiyek'te ölçülen stratigrafi kesitiyle bu bi
rimde 149 m. lik bir kalınlık bulunmuştur. Aynı for-
masyonun Bahçe kuzeyindeki (înderesi çevresi) kalın-
lığı ise 300 m. den daha fazladır.

Amanoslarda birimin en alt seviyelerinden Atan
(1969) tarafından Pardailhania cf. barthouxi Mansuy
ve Paradoxides sp. fosilleri bulunmuştur. Aynı for-
masyonun Derik bölgesindeki eşdeğeri olan Sosink
formasyonunda Dean ve diğerleri (1981) tarafından
bazı fosiller bulunmuş ve formasyonun yaşı da Orta
Kambriyenin üstü olarak önerilmiştir.

Orta Kambriyen yaşlı fosiller kapsayan Tiyek
formasyonu üzerine geçişli olarak Alt Ordovisiyen
yaşlı Bahçe formasyonu (Kandere fm.) gelmiştir. Bu
nedenle Tiyek formasyonunun yaşının Üst Kambri-
yenide kapsaması mantıklı görülmektedir.

Tiyek formasyonu üzerine geçişli olarak boz renk-
li kuvarsarenit ve kurşunimsi renkli şeyi ardalan-
masmdan oluşan ve yaklaşık 1000 m. kalınlık sunan
bir çökel istifi gelir. Amanoslarda bu birim daha
önce Lahner (1972) tarafından Bahçe formasyonu,
Ishmahwi (1972) tarafından Cruzîana tabakaları ve
Yalçın (1979) tarafından da Kardere formasyonu ola-
rak incelenmiştir. Toroslar ve güneydoğu Anadolu'
nun bazı yerlerinde aynı birim çoğunlukla alttaki
Tiyek veya onun eşdeğeri olan birimlerle birlikte
gösterilmiştir. Bu çalışmada ise Bahçe formasyonu
ismi, öncelikle verilmiş olması nedeniyle, daha uy-
gun bulunmuştur.

Bahçe formasyonunun daha çok üst kesimlerinde
tarafımızdan bol miktarda Craziana sp., Ruzophycus
sp., Diplocraterion sp., gibi fosiller (Trace fossils)
ile henüz tayini yaptırılmayan bol miktarda daha
başka iz fosiller bulunmuştur. Bahçe formasyonuna
Frech (1916) Franea (Bilobites) olarak tanımladığı
Cruziana'lara dayanarak Ordovisiyen yaşını Lahner
(1972) ise Cruzıana furcifera d'Orbigny gurubundan
trilobit izlerine göre Alt Ordovisiyen yaşını vermiş-
tir.

Bahçe formasyonu üzerine uyumlu ve geçişli ola-
rak, yeşilimsi-açık kahve renkli litarenit, sublitarenit
ve şeyi ardalanmasmdan oluşan bir çökel istifi gelir.
ilk Defa Lahner (1972) tarafından Kızlaç formas-
yonu olarak adlanan bu birimden, Bahçe doğusun-
daki Kaman çevresinde, 623 m. lik bir kalınlık ölçül-
müştür (Şekil 2). Yine aynı birim, Amanoslarda
Ishmahwi (1962) tarafından «Ayran Serisi», Derik
bölgesinde ise Kellogg (1960) tarafından «Bedinan
formasyonu» olarak isimlendirilmiştir.

Kızlaç formasyonunun yaşı Lahner (1972) in On-
nia omata Sternbeg, Cruziana sp., gibi fosil bulgu-
larına göre Üst Ordovisiyen'dir. Yine aynı araştırıcı
bu birimin en üst seviyesinde Alt Silüriyen yaşlı bir
brachiopoda faunası bulmuştur.

Kızlaç formasyonunun yaklaşık eşdeğeri olan Be-
dinan formasyonunun alt şeyi üyesinden Deanaspis
(Hughes ve diğ., 1975). Cryptolithus berinanensis De-
an, Kloucekia, Dalmanitina fosilleri ile seyrek olarak
da brachiopod'lar (Sericoidea) bulunmuş ve Karodo-
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dosiyen yaşı verilmiştir. Yine aynı formasyonun daha
üst seviyelerinden Clymenella aff. boiselli Bergeron
(Dean ve diğ., 1981) fosili bulunmuş ve yaşının da Üst
Ordovisiyen olduğu belirtilmiştir.

Kızlaç formasyonu üzerine bazen aşınmak sınırlı
ve bazen de geçişli olarak çoğunlukla mor renkli, ça-
kıltaşı, litarenit, sublitarenit ve şeyi ardalanmasmdan
oluşan bir birim gelir. Bahçe'nin doğu kesimlerinde
ve Dedeler Köyü çevresinde (Türkoğlu) görülen ve
227 m. lik bir kalınlığı sahip olan bu birim ilk defa
Lahner (1972) tarafından Dedeler formasyonu olarak
adlanmıştır. Fakat Lahner bu formasyona daha üst-
teki birimi de (aşağıda anlatılacak olan Ayran for-
masyonu) dahil etmiştir.

Yalçın (1979) aynı birimleri «Akçadağ grubu» içe-
risinde toplamış ve bunun tabanında ayırtman özel-
likler sunan mor renkli çakiltaşı, litarenit, sublita-
renit ve şeyi ardalanmasmdan oluşan kesimi ise De-
deler formasyonu olarak ayırmıştır.

Bu çalışmada belirtilen Dedeler formasyonu Yal-
çın'm kastedtiği anlamda kullanılmıştır. Amanoslar'

daki Dedeler formasyonu içerisinde şimdiye kadar
bir fosile rastlanılmamıştır. Fakat bu formasyonun
hemen altındaki Kızlaç formasyonunun en üst ke-
simlerinden Lahner (1972) in bulmuş olduğu Brachi-
opodlar Alt Silüriyen yaşını vermiştir. Birçok araş-
tırıcı tarafından Kızlaç formasyonu ile geçişli olduğu
düşünülen Dedeler formasyonunun da buna göre muh-
temelen Silüriyen yaşında olması gerekmektedir.

Dedeler formasyonu üzerine, Bahçe güneydoğu-
sunda gayet açık olarak görüldüğü gibi, Ayran for-
masyonu geçişli olarak gelir. Lahner (1972) tarafın-
dan «Dedeler formasyonu», Kır taş kuvarsiti», Yalçın
(1979) tarafından da «Akçadağ grubu» içerisinde ince-
lenen bu çökeller ilk defa tarafımızdan ayrı bir for-
masyon olarak değerlendirilmiştir. Tipik mevkisi Ay-
ran ile Gökmustafalı Köyü arasında bulunan ve 221
m. kalınlığı olan boz renkli, sublitarenit, kuvars are-
nit, kahve renkli şeyi ardalanmasmdan oluşan bu
birime Ayran formasyonu ismi verilmiştir (Şekil 2).

Önceki araştırıcılar tarafından içinde herhangi
bir fosil bulunmayan sözkonusu formasyonun üst
seviyelerinden bazı iz fosiller (Trace fossils) bulun-
muştur.

Ayran formasyonu üzerine geçişli olarak, kumta-
şı sevilerle temsil edilen ve bazen kireçtaşı mercek-
leri de kapsayan bir çökel istifi gelir. Bu birim Bah-
çe güneydoğusundaki Gökçedağda ve Gökmustafah
Köyü çevrelerinde geniş mostralar vermiştir. Alttaki
ve üstteki diğer birimlerden litolojik olarak olduk-
ça farklı olan bu birim tarafımızdan ilk defa Gök-
çedağ formasyonu olarak adlanmıştır. Aynı farklılığı
gören Yalçın (1979) bu birimi Bahçe'de Kızlaç for-
masyonu ile karıştırmış ve ikisine birden Bahçe for-
masyonu adım vermiştir.

Ayran ve Gökçedağ formasyonları üzerine diskor-
dan olarak gelen ve önceki araştırıcılar tarafından
Hasanbeyli formasyonu olarak adlanan çökeller içe-
risinde Erlandia sp., Pseudovermiporella sp., Bryo-
zoa gibi fosiller bulunmuş ve Hasanbeyli formasyo-
nunun yaşının Devoniyen olduğu belirtilmiştir (Lah-
ner, 1972).

Bu durumda, Ayran formasyonu ile, bu incele-
mede kabaca değinilen, Gökçedağ formasyonunun
yaşı Silüriyen veya daha yaşlı olmalıdır.

SEDİMENTOLOJİ

Amanos dağlarındaki Alt Paleozoyik ve daha
yaşlı çökel kayalarının sedimentolojik özellikleri ve
çökelme ortamlarım doğru tesbit edebilmek için
herbir formasyonun litolojisi, kapsadığı fosiller, is-
tiflenme şekli, sedimenter yapıları ve paleoakmtılar
ile altındaki ve üstündeki birimlerle olan ilişkileri
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca ortamsal
analizlerde, ölçülen detay sedimentolojik amaçlı ke-
sitlerden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Bu kesitlerle
ilgili açıklamalar şekil 3 de verilmiştir.
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Eğribucak Formasyonu

Yeşilimsi, kurşunimsi ve üst kesimlerde pembem-
si renkli litik ve feldispatik metagrovak ile laminalı
sleyt ardalanmasmdan oluşur (Şekil 4). Grovaklar
içerisindeki kuvarsların çoğunluğu köşeli, küt köşeli,
ondüleli sönümlü plütonik kuvars tipindedir. Feldis-
patlar ise yaklaşık % 3040 anortit içerikli plajiok-
laslar ve ortoklaslardan ibarettir. Ayrıca çökeller
içerisinde kötü boylanmış, metamorfik kayaç parça-
ları ile '% 1-2 yi pek geçmeyen mika ve opak mine-
ral kırıntıları görülmüştür. Birimin özellikle alt ve
orta seviyelerindeki çökellerin tutturucu maddesinde
klorit oluşumu gözlenmiştir. Bu durum sözkonusu bi-
rimin düşük derecede bir metamorfizmaya (epimeta-
morfizma) uğradığım gösterir.

Hassa'ya bağlı Eğribucak, Söğüt ve Tiyek köy-
leri civarındaki Eğribucak formasyonunun alt sevi-
yelerinde metagrovak ve sleyt ardalanması görülmüş-
tür ve sleytler oran olarak daha fazladır. Fakat üst-
lere doğru kumtaşı oranı artar ve tabakalanmaları
da kalmlaşıyor. Bazen kalınca kumtaşı tabakalarının
alt yüzeylerinde alet izlerinden (tool marks), sıçrama
izi (skip mark) ve dürtme kalıbı (Prod mould) ile oy-
gu izlerinden (scour marks), kaval yapısı, enine oygu
kalıbı (Transverse scour mould) ve boyuna sırtlar
(longitudinal ridges) görülmüştür. Ayrıca grovaklar
içerisinde bazen dereceli tabakalanma ile sleytli se-
viyelerde paralel laminalar bulunur. Çok bariz ol-
masada Eğribucak formasyonunun bazı seviyelerinde
Bouma istifinin bazen b, c, d, e ve bazen c, d, e, se-
viyeleri gelişmiştir.

Eğribucak formasyonu içerisinde bazı yatay hay-
van eşelemesi (trace fossils) dışında herhangi bir fo-
sile rastlanmamıştır.

Eğribucak formasyonunun olgun olmayan litolo-
jisi, kapsadığı sedimenter yapıları ve geometrisi, içe-
risinde bulunan yatay hayvan eşelemeleri bu birimin

türbiditik istiflerin geliştiği derin deniz ortamında
oluştuğunu gösterir. Tabanı görülmeyen Eğribucak
formasyonunun üst seviyeleri, altlara göre, daha sığ
bir ortamın izlerini taşır. Bu durum kumtaşı taba-
kalarının kalınlaşması, kumtaşı oranının şeyle göre
artması, litolojinin daha olgunlaşmasıyla belirginle-
şir.

Eğrek Formasyonu

Birim boz-pembe renkli kuvarsarenitler ile bun-
larla ardalanan seyrek ve çoğun kalınlığı 5-6 cm. yi
geçmeyen kırmızımsı renkli şeyllerden oluşmuştur
(Şekil 4). Kuvarsarenitler küt köşeli ve yuvarlak, or-
ta kum boyu, ondüleli sönümlü, plütonik kuvarslar
ile seyrek metamorfik kuvars taneleri, opak mine-
ral ve plajioklas parçalarından oluşmuştur. Şey İli
seviyeler ise bol killi, seyrek kum boyu kuvars ve
opak mineral kırıntılıdır. Ayrıca Eğrek formasyonu-
nun, alttan üste doğru gittikçe azalan oranda, tita-
nitler kapsar.

Eğrek formasyonunu oluşturan kuvarsarenitler
içinde çoğunlukla düşük açılı, büyük ve küçük ölçek-
li tabla şeklinde çapraz tabakalar ile özellikle bazı
seviyelerin üst kesimlerinde paralel laminalara rast-
lanılır. Yine istif içinde seyrek rastlanan şeylli sevi-

Şekil 4 : Dazdağ (Mıgmn Dağı) ölçülmüş stratigrafi
kesiü

Figure 4 : Measured stratigraphic seetion of the Daz*
dağı (Mıgırııı Mountain)
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yelerin üzerine gelen birimlerin sınırlan keskindir
(Şekil 4). Ayrıca kuvarsarenitlerin tane boyu bazen
üste doğru incelmektedir. Bu durum özellikle Bahçe
kuzeyindeki Ada tepede daha belirgindir. Bu tür istif-
lenme şekli dalgaların, fırtınaların ve rüzgarların
oluşturduğu akıntıların egemen olduğu şelf ortam-
larında yaygındır (Laveli, 1980).

Eğrek formasyonu yanal olarak Toroslardan gü-
neydoğu Anadolu'ya kadar uzanan alanlarda oldukça
süreklidir ve hatta İran ve Ürdün'de de görülür
(Stöcklin, 1968; Özgül ve diğ., 1973; Bender, 1975; De-
mirtaşlı, 1984).

Olgun litolojisi, kapsadığı sedimenter yapılar,
istiflenmesi ve yanal uzanımı, Eğrek formasyonunun
dalgaların, fırtınaların ve rüzgârların oluşturduğu
akıntıların egemen olduğu, tektonik bakımdan fazla
aktif olmayan, fakat karadan kırıntılı malzeme bes-
lenmesinin devam ettiği sığ ve geniş bir şelf alanın-
da oluştuğunu belirler. Paleoakmtılardan da anlaşı-
lacağı gibi beslenme alanı, muhtemelen peneplenleş-
miş, Arabistan kalkanı olmalıdır.

Gerçekten bu formasyon içinde görülen tabla
şeklinde çapraz tabakalar kum kümelerinin göçünü,
bunların üzerine gelen paralel laminalar ve şeylli
seviyeler ise dingin koşulları gösterir (süspansiyon
halinde çökelme). Ayrıca birimde görülen aşınma yü-
zeyleri oldukça sığ ve yanal devamlıdır (Bu tür eroz-
yon yüzeyleri şelfler için oldukça karakteristiktir).
Yine çapraz tabakaların çok düşük eğimli olması ve
bazen tümseğimsi (hummocky) tipler sunması fırtı-
nalı evreleri gösterir.

Koruk Formasyonu

Birimin alttan 45-50 m. lik kısmı pembe, kah-
verenkli ve çoğunlukla mavinin değişik tonlarında
renkli, mikrit, intramikrit, dolomikrit, oosparit ve
biomikri tier den oluşmuştur (Şekil 5). Yine bu alt ke-
simin bazı seviyelerinde sileksit yumruları ile en alt-
larda bolca görülen kuvars kırıntıları ve bazı seviye-
lerde daha da bollaşan opak mineraller bulunur. Ke-
sitin geriye kalan kesimi ise arada bazen 5-10 m.
lik dolomikrit seviyeleri dışında tümüyle, siyah
renkli, kaim tabakalı dolomitlerden oluşmuştur. Bu
dolomitler bazı seviyelerde orta-iri, bazı seviyelerde
ise ince-orta kristal boylu, hipidiotopik fabrikli dia-
jenetik dolomitlerdir.

Hassa çevresindeki Mendiklihopüz ve Bahçe ku-
zeyindeki İnderesi'nde yapılan detaylı çalışmalar,
Koruk formasyonunun Amanoslar'da yanal olarak ol-
dukça yakın özellikler sunduğunu göstermiştir.

Mandiklihopüz'de Koruk formasyonu taban dü-
zeylerinde bolca intraklastlar ve kuvars kırıntılarına,
üstte doğru ise seyrek çapraz tabakalanmaya, sileksit
yumrularına ve azda olsa oolitik seviyelere rastlan-
mıştır.

Aynı formasyonun inderesi'nde (Bahçe) ölçülen
kesitinde ise alttaki Eğrek formasyonu üzerine önce

3»
»«-«,,„ k r t,,o l l t •
SrVK colored, thick bedded dolomite with
ntrnty crysMlind otlcihe.

DOLOMİT: Siyahımsı Vıpvi rıpkli. inct lab. ,
lamina ardatanmoli I Stromotol,l7)inc« . orta

Şekil 5 : İnderesi (Bahçe) ölçülmüş stratigrafi kesiti
Figures : Measured stratigraphic section of the in-

deresi (Bahçe)

5-6 m. lik bir çamurlu-siltli birim gelmekte, sonra
tedrici olarak Koruk formasyonunun karbonatlarına
geçilmektedir (Şekil 5). Yine aynı kesit içerisinde çok
kıt da olsa, oolitik seviyeler ile kuşgözü yapısı ve
kuruma çatlağına benziyen bazı yapılar görülmüş-
tür. Her iki kesit de daha üstlerde dolomitlerle tem-
sil edilmiştir.

Fosil olarak sadece İnderesi kesitinde henüz ta-
yini yaptırılamamış bazı fosiler ile çok seyrek stro-
matolitli seviyelere rastlanmıştır.
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Daha önce de değinildiği gibi bu birim yanal ola-
rak Türkİ5'e'de oldukça yaygındır.

Bütün bu sedimentolojik veriler bir araya geti-
rildiğinde, Koruk formasyonunun sahilden orta şelf
ortamına kadar değişebilen geniş bir platform üze-
rinde çökeldiği anlaşılmaktadır. Yine bu evrede or-
tam tektonik bakımdan oldukça sakindir ve çökel-
me alanına kırıntılı malzeme gelimi çok az veya
yoktur.

İnderesi Formasyonu

Formasyon pembe renkli, yumrulu görünüşlü bio-
mikritlerden oluşmuştur. İçerisinde sağlam ve kırın-
tı halinde trilobitler ile bazı diğer fosil parçaları gö-
rülür. Birimin rengi üste doğru yeşile ve kahveren-
giye dönerek grovak ve şeyllere (Tiyek formasyonu-
na) geçer (Şekil 5).

Çok kaim olmayan İnderesi formasyonu içerisin-
de bulunan Paradoxides ve Pardailhanîa gibi fosiller
çoğunlukla açık şelf ortamında bulunurlar (C. Sayar,
1984, kişisel görüşme). Yine birimin mikritik litolojisi
açık bir şelf de dalga tabanı altında olan bir ortamı
işaret edebilir.

Bu çalışmada incelenen İnderesi formasyonu içe-
risindeki yumrulu durum muhtemelen 1000 m. den
daha az derinliklerdeki su içerisinde bazı sedimen
yükü altında çözelme, sıkışma ve basınç ile, erken
diajenetik evrede, kireç çamurunun ayrılmasıyla
oluşturulma fikrine daha uygun düşmektedir (Zankl,
1975). Aynı birim içerisinde yumrulardan başka mik-
ritik karakterli, ince tabakalı kireçtaşları da bulu-
nur. Bu tür bir istiflenme çoğunlukla yavaş bir kar-
bonat çökelimini belirler.

Ayrıca formasyonun altında şelf çökellerinin bu-
lunması, içerisinde açık şelf ortamında yaşayan fo-
siller kapsaması ve daha üstüne gelen birimin de açık
şelfden havza ortamına kadar değişebilen çökeller-
den oluşması bu birimin muhtemelen şelf yamacın-
da (deep ramp) oluştuğunu göstermektedir (Read,
1981, 1982).

Tiyek Formasyonu

Çökel yeşilimsi-açık kahverenkli litik wake, lita-
renit, sublitarenit ve şeyi ardalanmasmdan oluşmuş-
tur. Formasyonun alt ve orta kesimleri köşeli-küt kö-
şeli, ondüleli sönümlü plütonik kuvarslar ile bolca
mika, seyrek opak mineral ve plajioklaslı litik wake
ve litarenitler ile bol mikalı, silt boyu kuvars kırın-
tılı şeyi ardalanmasmdan oluşmuştur. Üst kesimlere
doğru ise şeyllerle sublitarenitler ardalanmaya başlar
(Şekil 6). En üstlerde ise şeyller iyice incelenerek
kuvarsarenitler birime egemen olur ve bu farklı bi-
rim de Bahçe formasyonunu oluşturmuştur.

Kumtaşı ve şeyi ardalanmasmdan oluşan birimin
bazı kumtaşı seviyeleri içerisinde akıntı rıpılları ve
rıpıl çapraz laminalarma rastlanılmıştır. Şeylli sevi-
yeler ise çoğunlukla paralel laminalıdır. Tiyek for-
masyonunun kumtaşı seviyelerinin tabanları bazen

Whwilh. brown colon* ttıblMvrınitt wılh
plı/hnic çuerfi grsins,JbwKİ*ni mıcj and

mınerjk

Şekil 6 : Tiyek (Hassa) ölçülmüş stratigrafi kesiti
Figure 6 : Measured stratigraphic section of the

Tiyek (Hassa)

aşmmalı keskin sınırlı olmakla birlikte alt yüzeyle-
rinde bariz taban yapıları görülememiştir. Yine çö-
kellerin istiflenme şekli de belirli bir ortam için faz-
la karakteristik olmayıp, bu tür istiflenmelere açık
şelfden havza ortamı içlerine kadar uzanan değişik
çökelme ortamlarında rastlanabilir.

Tiyek formasyonu içerisinde ilk defa bazı yatay
hayvan eşeleme izleri (Trace fossils) bulunmuştur.
Bu iz fosillerin tamamının yatay eşeleme şeklinde ol-

( • * •

t:
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ması, bunların kabaca açık şelf veya daha derinde
yaşadığını gösterir.

Ayrıca bu formasyonun güneydoğu Anadolu böl-
gesindeki eşdeğeri olan Sosink formasyonunun alt
seviyeleri içerisinde bazı Cruziana türleri ile üst sevi-
yelerinde az da olsa deformasyon yapıları görülmüş-
tür. Yine aynı formasyonun Konya bölgesindeki eş-
değeri olan Seydişehir formasyonun alt seviyelerinde
de bazı Cruziana türleri bulunmuştur (Dean ve diğ.,
1981). Bu veriler Tiyek ve bunun yanal eşdeğeri olan
Sosink formasyonunun alt seviyelerinin bir şelf orta-
mında oluştuğunu göstermektedir. Aynı formasyonun
orta kesimleri ise Toroslar'da tipik turbidit karakteri
gösterir. Tiyek formasyonunun eşdeğeri olan Tufan-
beyli'deki Armutludere formasyonu, Konya bölgesin-
deki Seydişehir formasyonu ve Antalya birliğindeki
Lordlar formasyonunun bol miktarda dereceli taba-
kalanma, oygu ve oluk yapıları kapsadığı ve bu isti-
fin orta kesimlerinin tümüyle türbiditlerden oluştu-
ğu belirtilmiştir (N. Özgül, 1984, kişisel görüşme).
Böylece Tiyek formasyonunun orta kesimleri Toros-
lar'da havza ortamı karakterindedir. Gerçi Toros-
lar'da çalışan araştırıcılar tipik kıta yamacı ortamı-
nı belirleyen verilerden bahsetmemişlerdir ama bu
formasyon muhtemelen kıta yamacı çökellerini de
kapsamalıdır. Çünkü denizel fosillerle birlikte, bu
kadar iyi turbidit istifleri sunan bir çökel birimin
varlığı, kıta yamacına karşılık gelen eğimli bir to-
pografyanın etekleri ile bunun daha derin kesimleri-
ni belirler.

Netice olarak Tiyek formasyonu şelf ortamın-
dan Havza ortamına kadar değişen bir bölgede çökel-
miştir.

Bahçe Formasyonu

Birim kumtaşı ve şeyi ardalanmasmdan oluşur
(Şekil 7). Kumtaşı seviyeleri bazen boz renkli ku-
varsarenitler ile bazen de sarımsı-yeşilimsi-grimsi ve
açıkkahve renkli sublitarenitlerle temsil edilmiştir.
Kum t aşları içerisinde görülen kuvars kırıntıları küt
köşeli, ondüleli sönümlü, plütonik kuvarslardır. Yine
bunlar içinde seyrek mika, opak mineral ve feldis-
pata da rastlanılabilinir. Kurşuni-açık kahve ve bazen
sarımsı renkli şeylli seviyeler ise kum boyu küt kö-
şeli kuvars kırıntılı, bolca mikalı, seyrek opak mi-
nerallidir. Bu seviyeler içerisinde görülen hayvan
eşelemelerinin iç dolguları çoğun kuvarsarenitik kum-
taşı özelliği gösterir.

Bahçe formasyonu içerisinde sedimenter yapılar-
dan büyük ve küçük ölçekli çapraz tabakalar, dalga
ripılları, ripıl çapraz tabakaları ve paralel laminalar
ile bazı merceksi tabakalara rastlanılır (Şekil 7).

Yine bu birim içerisinde bol miktarda Skolithus,
Dipîocraterîon, Cruziana gibi birçok iz fosil (Trace
fossils) bulunmuştur. Fakat bu iz fosillerden bazıları
bir seviyede, diğer bazıları ise diğer seviyede bolla-
şır (Şekil 7). Bu fosiller çok sığ sahil ortamı (Sko-
lithus ve Diplocraterion) ile şelf ortamında (Cruzia-
na) yaşarlar (Seilacher, 1978).

Şekil 7 : Bahçe (Karakaya) ölçülmüş stratigrafi
kesiti

Figure 7 : Measured stratigraphic section of the Bah-
çe (Karakaya)

Bahçe formasyonunda bazen alttan üste doğru
tane boyu artan istifler gelişmiştir. Bu tür istiflen-
me diğer sedimenter verilerle birlikte zaman zaman
gel-gitlerin egemen olduğu şelflerde görülebilir (John-
son, 1978). Fakat istif içerisinde bol dalga ripıllarmm
varlığı buna karşılık balıkkılçığı çapraz tabakalara
rastlanamaması sözkonusu formasyonun dalgaların
ve fırtınaların egemen olduğu bir şelf ortamında oluş-
tuğunu gösterir (De Raaf, 1977; Hamlin ve Walker
1979).
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Kızlaç Formasyonu

Formasyon bazen boz fakat çoğunlukla kahve
renkli, litarenît-sublitarenitler ve bunlarla ardalanan
şeyi münavebesinden oluşur (Şekil 8). Kumtaşları ço-
ğunlukla küt köşeli, ondüleli sönümlü plutonik ku-
varslar ile seyrek opak mineral, plajioklas ve deği-
şen oranda mika (çoğunlukla serisit) kapsarlar. Bun-
larla ardalanan şey İler ise yeşilimsi kahve renkli,
seyrek kuvars kumlu, opak mineral kırıntılı ve bol
mikalıdır. Ayrıca alt kesimlerindeki bazı seviyelerde
polijenik çakıltaşlarma rastlanmıştır.

Kızlaç formasyonu içerisinde büyük ve küçük
ölçekli çapraz tabakalar, ripıllar ve ripıl çapraz lami-
naları, paralel laminalar ile kayma-oturma yapıları
bulunur (Şekil 8). Yine bu formasyonun orta ve üst
seviyelerinde bollaşan, yatay ve düşey eşemeli iz fo-
siller (Trace fossils) görülür.

Kızlaç formasyonunun kapsadığı litoloji, sedi-
menter yapılar ve iz fosillerin, şekil 8 deki ölçülmüş
detay kesit üzerinde değerlendirilmesi yapıldığında
şu sonuçlara varmak mümkündür:

a) Formasyonun en altında şelf çökellerinin
(Bahçe formasyonu) bulunması,

b) Bunun üzerine şeyi, sublitarenit ve içi int-
raklastlı polijenik çakıltaşı seviyelerinin gelmesi ve
daha üstlere doğru monoton şeyllere geçmesi bu ke-
simin daha düşük enerji zonunda oluştuğunu ve
muhtemelen açık şelfe karşılık gelebileceğini belir-
ler.

c) Kesitin daha üstleri, tane boyu üste doğru
artan istiflerden oluşmuştur. Bu durum şelf ortamın-
da oluşabileceği gibi (Johnson, 1978) deltaik istifler-
de de çok tipiktir. îstiflerdeki kumtaşı seviyeler bir-
kaç yüz m. içerisinde yanlara doğru kamalanarak
bitmektedir. Yine kesitin 490 ile 550 m. aralarına
rastlayan kesimlerde kalınca şeylli seviyelere rast-
lanması, ayrıca kesit içerisinde yer yer kayma ve
oturma yapılarının varlığı, şelf ortamı modeliyle izah
etmek oldukça güçtür. Halbuki aynı istiflenme del-
ta ortamına gayet uygundur. Fakat kesit içerisinde
yer yer kayma ve oturma yapılarının varlığı, şelf or-
tamı modeliyle izah etmek oldukça güçtür. Tipik gö-
rülemiyen dağıtıcı kanallar ve çok büyük ölçekli
çapraz tabakaların yokluğu bu modelde de ilk bakış-
da eksiklik olarak görülür. Bunların yokluğu veya
azlığı kesitin delta loblarmın uzak kesimlerinden
geçtiğini gösterir. Ayrıca yukarıda değinilen bol şeylli
ara seviye ise muhtemelen koy çökelleri olmalıdır.

d) Kızlaç formasyonu üzerine gelen Dedeler for-
masyonunun tipik karasal çökellerden oluşması, yi-
ne bir önce açıklamaya çalışılan delta ortamına da-
ha uygun düşmektedir (regressif istiflenme) Böylece
Kaman kesitinin en üst seviyelerinde görülen düşük
eğimli çapraz tabakalı ve paralel laminah kumtaş-
ları ise delta çevresindeki plaj-sahi! ortamını belir-
tir. ,.- :

Şekil 8 : Kaman (Bahçe) ölçülmüş stratigrafi kesiti
Figure 8 : Measured stratigraphic section of the

Kaman (Bahçe)

Kızlaç formasyonunun büyük bir kesimini oluş-
turan delta çökelleri muhtemelen nehirlerin ve kıs-
men de dalgaların egemenliğinde gelişmiş olmalıdır.
Gerçekten de çökeller içerisinde gel-git etkisine rast-
lanılamaması (gel-gitlerin egemen olduğu deltalar) ve
en üstte iyi gelişmiş kalın plaj çökellerinin yanal
olarak yer yer kesilmesi nehirlerin ve kısmen de dal-
gaların egemenliğinde oluşan delta tipini gerektir-
mektedir (Elliott, 1978).

Dedeler Formasyonu

Birim çoğunlukla mor ve bazen de yeşilimsi gri
renkli çakıltaşı, literanit, sublitarenit ve şeyi ardalan-



AMAMOS DAĞLARI PALEOZOYİK ÇÖKELLERİ VE PALEOCOGRAFİK EVRİMİ 59

masından oluşur. Çakıltaşları polijenik ve çoğun
matriks desteklidir. Kumtaşları ise bol küt köşeli
plutonik kuvarslı, seyrek mika ve opak mineralli-
dir. Yine seyrek de olsa bazı kumtaşları demir çi-
mentoludur. Şeyller ise bazen bolca kuvars kırıntılı,
seyrek mika ve opak minerallidir.

Dedeler formasyonu genellikle üste doğru tane
boyu azalan istiflerden oluşmuştur ve içerisinde de-
ğişik çapraz tabakalar, paralel laminalar ve kıt da
olsa kuruma çatlakları kapsar.

Yine aynı formasyonun istifleri alttan aşınma
yüzeyli olup, özellikle Dedeler civarında, bu alt se-
viyeler içerisinde bolca çamur parçalarına rastlanır.

İçerisinde şimdiye kadar herhangi bir fosile
rastlanılamayan bu formasyonun gerek litolojisi,
morumsu-kırmızımsı rengi, sedimenter yapıları, tipik
istiflenmesi ve gerekse de altındaki ve üstündeki
birimlerle olan ilişkileri (Şekil 9) bu birimin tipik
bir menderesli nehir çökelme ortamında oluştuğunu
göstermiştir (Miall, 1981). Hatta formasyonun alt se-
viyelerinde sık sık görülen tabanı aşmmalı ve daha
iri taneli yanal olarak pek devamsız seviyeler delta
üstü bölgelerindeki menderesli nehirlerin sık sık yer
değiştiren kanalları olmalıdır. Kesitin orta kesimle-
rinde görülen kumtaşılı ve tabanı bariz aşınma yü-
zeyli, içi çapraz tabakalı (epsilon çapraz tabaka) se-
viyeler noktabarı çökelleridir (Point-bar) (Allen, 1964).
Bunlarla ardalanan şeylli seviyeler arasında görülen
paralel ve ripıl çapraz laminalı ince kumtaşı seviye-
leri, muhtemelen set ve yarık çökelleri olmalıdır.
Kaim şeyller ile temsil edilen çoğun paralel laminalı
kısımlar ise taşkın ovası çökelleri olarak yorumlan-
mıştır (Reinec-Singh, 1980).

Gerçekten Dedeler formasyonu içerisinde seyrek
de olsa görülen kuruma çatlakları ile kanallar içeri-
sine kenardaki setlerden zaman zaman dökülen ça-
mur parçaları (overbank deposits) ve paleoakmtı
yönleri de bu görüşü desteklemektedir.

Ayran Formasyonu

Bu formasyon boz renkli kuvarsarenit, yeşilimsi
kahve renkli sublitarenit ve kahve renkli şeyi arda-
lanmasmdan oluşur (Şekil 9). Kumtaşları çoğunlukla
küt köşeli, ondüleli sönümlü plutonik kuvars kırıntı-
larıyla seyrek opak mineral, mika ve çok seyrek pla-
jioklas parçaları kapsar. Sevilerde ise seyrek opak
mineral ile bazen bollaşan kuvars kırıntıları ve mi-
kalar görülür. Yine bazı şeylli sevyielerde görülen
hayvan eşelemelerinin içleri kuvars kırıntıları ile
doldurulmuştur.

Ayran formasyonu içerisinde düşük açılı bol mik-
tarda çapraz tabakalar, paralel laminalar, dalga ri-
pılları ve bazen merceksi tabakalar görülür. Birimin
üst seviyeleri akıntı ripıllarmca zengindir.

Yine bu formasyonun özellikle üst seviyelerine
doğru yer yer yatay hayvan eşeleme izlerine rastlan-

Şekil 9 : Ayran (Bahçe) ölçülmüş stratigrafi kesiti
Figure 9 : Measured stratigraphic section of the Ay-

ran (Bahçe)

mıştır. Ayran kesitinin 150 ile 221 m. leri arasında
şeyller daha bol, merceksi tabakalanma da daha sık
görülür.

Ayran formasyonunun şekil 9'da ayrıntılı olarak
gösterilen litolojik karakteri (çoğun olgun, iyi boy-
lanmış kuvarsarenitler) ve bunlarla ardalanan şeyller
ile paralel laminalar (sakin evrelerde süspansiyondan
çökelme) aşınma yüzeylerinin yayvanlığı, dalga ripıl-
ları ve üstlere doğru artan yatay hayvan eşelemeleri
bu birimin plaj ortamı ile gittikçe derinleşen ve dal-
gaların egemen olduğu bir şelf ortamında oluştuğu-
nu gösterir.

Gökçedağ Formasyonu

Bu çalışmada kabaca değinilen formasyon, kur-
şuni-kahve renkli kumtaşı ve sevilerden oluşmuştur
(Şekil 9). Altında Ayran formasyonunun şelf çökel-
leri ile sınırlı olması ve düşük enerji şartlarını yan-
sıtan kirli kumtaşı ve şey İler den oluşması, bu for-
masyonun kabaca açık şelf-havza ortamında çökelmiş
olabileceğini belirtir.
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PALEOCOĞRAFİK EVRİM

Türkiye'de sadece Amanoslar'da mostra veren
ve ilk defa bulunan iz fosilerle Precambriyen yaşı
verilen fakat temeli görülemeyen Eğribucak formas-
yonunun gerek litolojisi ve gerekse de stratigrafik
konumu Ürdün'dekilerle çok büyük benzerlik içinde-
dir (Bender, 1975). Ürdün'de ve Saudiarabistan'da 420
m. den daha kaim olan ve «Sleyt-Grovak serileri ve
Saramuj Çakıltaşları» olarak adlanan çökel istifi
bölgede bilinen en yaşlı sedimentleri oluşturur (Şe-
kil 10). Eğribucak formasyonunun eşdeğeri olan bu
birim de Üst Proterozoyik olarak yaşlandırılmış tır.

Amanoslar'da sözkonusu en yaşlı çökeller için-
deki grovaklarla temsil edilen kumtaşlarmda bol plu-
tonik kuvars kırıntıları, metamorfik şist parçaları
ile ortoklas, mikroklin ve asit plajioklaslar bulu-
nur. Bu kırıntılar sözkonusu çökelin granit enjeksi-
yonuna uğramış metamorfik bir kaynaktan geldiği-
ni gösterir. Aynı birim içerisinde ölçülen paleoakmtı
yönleri ise malzeme geliminin yaklaşık güneyden-ku-
zeye doğru olduğunu göstermiştir (Şekil 4).

Böylece Eğribucak formasyonu olarak incelenen
Prekambriyen yaşlı çökeller Afrika-Arabistan kalka-
nından beslenmişler ve türbiditlerin oluşabildiği de-
rince su ortamlarında çökelmişlerdir. Fakat çökel-
lerin litolojik karakteri ve istiflenmesinden de anla-
şıldığı gibi, Prekambriyen'in sonlarında durum reg-
ressif bir hal almış ve daha sonraki evrede çökelme
alanları kara haline gelerek aşınma ortamına dönüş-
müştür.

Muhtemelen uzun bir aşınma evresinden sonra
Afrika-Arabistan platformu yeniden sığ denizlerin is-
tilasına uğramıştır. Bunun bir sonucu olarak Ürdün
ve Arabistan yarımadasında «Taban çakıltaşları ve
tabakalı arkozik kum taşları »ndan ibaret karasal çö-

Şekil 10 : Türkiye, Ürdün ve Suudiarabistandaki
Prekambriyen ve yaşlı Paleozoyik çö-
kellerinin karşılaştırılması

Figure 10 : Correlation of the Preeambrian ¥and
Lower Paleozoic sediment of Turkey
Jordan and Saudi Arabia

keller oluşurken, Amanoslar'da yüksek enerjili şelf
çökelleri (Eğrek formasyonu) daha kuzeybatıda da
(Konya'ya doğru) bunun yanal eşdeğeri olan ve de-
rince su şartlarında oluşan şeyller (Dean ve Özgül,
1979) çökelmiş olmalıdır (Şekil 11 -A).

Gerek Eğrek formasyonunda ölçülen paleoakmtı
yönleri (Şekil 4) ve gerekse de birimin paleocoğrafik
dağılımı bu deniz ilerlemesinin (transgresyon) yak-
laşık W-NW'dan E-SE'ya doğru olduğu şeklindedir.

Amanoslar'da Koruk formasyonu olarak incele-
nen kireçtaşı ve dolomitler benzer şekilde kuzeydo-
ğu Ürdün ile güney Ürdün'de de görülür (Şekil 10).
Fakat güneydoğu Ürdün'de karasal «masif kahveren-
gi kumtaşları»na dönüşür. Koruk formasyonunun alt
kesimlerindeki sedimenter yapılar ve litoloji muhte-
mel bir sığlaşmayı gösterir. Aynı formasyon orta ve
üstlere doğru daha derin su (muhtemelen orta şelf)
ortamına dönüşür. Benzer durum înderesi (şelf ya-
macı ortamı) ve Tiyek formasyonu (açık şelf-havza
ortamı) ortalarına kadar derinleşerek devam eder
(Şekil 11-B).

Bu durum Ürdün'deki birimlerde de benzer şe-
kilde görülür (Şekil 10).

Tiyek formasyonu ortalarından itibaren Amanos
Paleozoyik istifinde bir regresyon görülür. Deniz çe-
kilmesi Bahçe formasyonu ortalarına kadar devam
eder (Şekil 10). Deniz gerilemesine paralel olarak
Bahçe formasyonu birimleri havza ortamı çökellerin-
den tedrici olarak şelf sahil ortamında oluşan çökel-
lere dönüşür (Şekil 11 -C). Aynı durum Ürdün'de
benzer şekilde görülmektedir (Şekil 10). Fakat bizde
sığ şelf karakteri gösteren çökeller oralarda sahil
yakını veya deltaik karakterde gelişebilir.

Amanoslar'daki Bahçe formasyonu içerisinden
elde edilen paleoakmtı verileri regresyonun bir ön-
ceki transgresyonla uyumlu olarak kabaca E-SE'dan
W-NW'ya olduğunu gösterir (Şekil 7).

Bahçe formasyonu ortalarından itibaren çökel-
lerde yeniden derinleşme izleri belirir (kuvarsare-
nitler sublitarenit ve litarenitlere dönüşür ve bun-
larla ardalanan şeyller, birimde egemen duruma
geçer ve yatay hayvan eşelemeleri artar).

Böylece Bahçe formasyonu ortalarından itiba-
ren bölgede yeni bir transgressif durum başlar.
Ürdün'de de görülen bu durum, Amanoslar'da Kız-
laç formasyonu alt-ortalarına kadar aynı şekilde de-
vam eder (Şekil 10). Bahçe ve Kızlaç formasyonla-
rından derlenen paleoakmtı yönleri transgresyonun
yaklaşık E-SE'ya doğru olduğunu gösterir (Şekil
11-D).

Amanoslar'da Kızlaç formasyonu altlarından
sonra başlayan ve Dedeler formasyonu ortalarına
kadar devam eden regressif bir istiflenme mevcut-
tur. Aynı durum Suudi Arabistan'da «Tabuk formas-
yonu» olarak bilinen ve Amanoslar'daki Kızlaç ile
Dedeler formasyonlarının eşdeğeri olan çökellerde de
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görülür (Şekil 10). Gerçekten çoğunlukla deltaik çö-
kellerden oluşan Kıziaç formasyonu ile Menderesli
nehir ortamında oluşan Dedeler formasyonu bu du-
rumu çok iyi yansıtır (Şekil 11-E).

Kıziaç formasyonundan alman paleoakmtılar ol-
dukça düzensiz olmakla beraber, Dedeler formasyo-
nundan alınanlarla birlikte değerlendirildiğinde reg-
resyonun bölgede kabaca W-SW'ya, doğru olduğu
söylenebilir (Şekil 8,9).

Amanoslar'da Dedeler formasyonunun ortaların-
dan itibaren yeni bir transgresyon başlamaktadır.
Transgresyon Ayran formasyonunu kapsamakta ve
hatta Gökçedağ formasyonu içlerine kadar devam
etmektedir (Şekil 10). Bu durum Dedeler, Ayran ve
Gökçedağ formasyonunun çökelme ortamlarından
açıkça anlaşılmaktadır (Şekil 11 - F).

Buraya kadar belirtilmeye çalışılan açıklamalar-
dan anlaşılacağı gibi Amanoslar'daki Devoniyen'e
kadar olan Alt Paleozoyik yaşlı çökeller arasında,
kendi saha gözlemlerimize göre, herhangi bir açılı
veya açışız diskordansa rastlamlmamıştır. Bunun en
büyük kanıtı ise çökel prizmasının gayet düzenli ola-
rak birbirini izlemesidir.

Afrika-Arabistan kalkanının yurdumuza doğru
uzantısı üzerindeki çoğunlukla duraylı bir şelf de olu-
şan bu çökeller zaman zaman meydana gelen epiro-
jenik hareketlerden etkilenmişlerdir. Bunların bir
sonu olarak da çökelme ortamları bazen derinleş-
mekte bazen de sığlaşmakta hatta karasal çökelle-
re geçilmektedir ve daha sonraki evrede ise tekrar
derinleşmektedir (Transgressif ve regressif istifler).

Böylece, Amanoslar'daki Paleozoyik istif içerisin-
de, en az 3 transgresyon ile 2 regresyonun varlığı
ortaya çıkartılmıştır.

SONUÇLAR

Amanoslar'daki yaşlı çökeller üzerinde yürütü-
len bu sedimentolojik amaçlı çalışma sonunda aşağı-
daki neticeler elde edilmiştir.

1) Yurdumuzda en yaşlı çökellerden biri olan
ve hiçbir fosil bulunamayan Eğribucak formasyonu
içerisinde ilk defa bazı iz fosiller (Trace fossils)
bulunmuştur. Bunlardan hypicnial ve exichnial izleri
bu birimin Prekambriyen yaşında olduğunu ortaya
koymuştur. Yine aynı birimin denizel türbiditlerin
gelişebildiği derince su ortamında oluştuğu ilk defa
tarafımızdan açığa çıkarılmıştır.
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2) Kambriyen yaşlı Eğrek formasyonunun bol
enerjili bir şelfte çökeldiği tesbit edilmiş ve bu biri-
min, özellikle alt kesimlerinin, bazı titanit kırıntıları
kapsadığı ortaya konulmuştur.

3) Kambriyen yaşlı Koruk formasyonunun sahil-
den orta şelf alanına kadar uzanan bir bölgede çö-
keldiği ve bunun kapsadığı dolomitlerin diajenetik
olduğu bu araştırmayla belirtilmiştir.

4) Amanoslar'da Orta Kambriyen yaşlı olan ve
bu incelemede ilk defa înderesi formasyonu olarak
ayrılan, yumrulu kireçtaşlarmm bir şelf yamacında
oluştuğu bu çalışmayla açığa çıkarılmıştır.

5) Tiyek formasyonunun açık şelften havza or-
tamına kadar uzanan bir çökelme ortamının ürünü
olduğu yine bu araştırmayla ortaya çıkarılmıştır.

6) Bahçe formasyonunun şelf - sahil ortamında
oluştuğu ve altlarda regressif, üstlerde ise transgres-
sif bir karakterde bulunduğu tesbit edilmiştir.

7) Kızlaç formasyonunun alt kesimlerinin açık
şelf, orta ve üst kesimlerinin ise nehirlerin ve kıs-
men de dalgaların egemen olduğu bir delta çÖkeli
olduğu tesbit edilmiştir.

8) Dedeler formasyonunun menderesli nehir
çökellerinden oluştuğu bu incelemede ortaya konul-
muştur. Ayran ve Gökçedağ formasyonları ilk defa
bu çalışmayla ayrı formasyonlar olarak diğer birim-
lerden ayrılmış ve bunlardan Ayran formasyonunun
plaj-şelf ortamında, Gökçedağ formasyonunun ise açık
şelf de durulduğu bu incelemeyle belirlenmiştir.

9) Bu çalışma süresinde Alt Paleozoyik istif
içinde herhangi bir diskordans görülememiştir. Ama-
noslar'da görülen en az 3 transgreasyon ve 2 reg-
resyon ise aynı bölgeyi etkileyen epirojenik hareket-
lerin bir sonucu olduğu ortaya konulmuştur.
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