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Oz

Orbitoides türlerinin belirlenmesinde kullanılan parametreler ve bu parametrelerin zaman-mekan içerisinde değişimi tartışma ko-

nusudur. Bu makale, Türkiye'den örneklerle (Hekimhan, Darende-Malatya; Adıyaman; Pazarcık-K.Maraş; Osmaneli-Bilecik) Orbi-

toides parametrelerinin zaman-mekan içerisinde değişimini araştırır. Çoğunluğu Türkiye Erken-Orta Maastrihtiyen'inden olmak üze-

re, 1250'den fazla Orbitoides birey incekesitlerinin biyometrik analizi sonrasında, değinilen cinsin kavkı şekli, embriyon büyüklüğü,

oksiliyer ve embriyon sonrası loca sayısındaki değişiklikleri ortamsal faktörlere göre yorumlanmıştır. Derinlik, zemin tipi etkileri ve

zaman içindeki değişimde tartışmalı olarak sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Embriyon parametreleri, Orbitoides, Maastrihtiyen, Türkiye .

Abstract

The changes of Orbitoides parameters, particularly internal ones, within time and place are controversial. This study examines

the matter with Orbitoides examples from various localities of Turkey (Hekimhan, Darende-Malatya; Adıyaman; Pazarcık-KMaraş;

Osmaneli-Bilecik). Biometrical analyses of more than 1250 specimens of the Orbitoides species particularly from the Early to Middle

Maastrichtian of Turkey indicate that environmental factors affected the test shape, embryo size, the number of both auxiliary and

peri-ebriyonic chamberlets. The effects of depth, substrate and changes related to time were discussed.

Key words: Embryo parameters, Maastrichtian, Orbitoides, Turkey .

GİRİŞ

Bu makalenin amacı, Türkiye'nin değişik yörelerin-

den (Hekimhan, Darende, Pazarcık, Adıyaman ve Os-

maneli) (Şekil 1) derlenen örnekler üzerinde gerçekleş-

tirilen biyometrik analizleri (Görmüş, 1992a; Özcan,

1993; Görmüş ve diğ. 1994: Görmüş, 1997) yorumla-

maktır. Bu amaç doğrultusunda, Orbitoides cinsindeki

embriyon parametreleri değişimlerinin ortamsal faktör-

lerle bağlantısı araştırılmış, Darende-Hekimhan (Malat-

ya) yöresine ait 503, Pazarcık (KJMaraş) yöresine ait

141, Osmaneli yöresine ait 513 (Görmüş, 1997) ve Adı-

yaman, yöresindeki örnekler (Özcan, 1993) olmak üzere

1250 örneğin parametreleri değerlendirilmiştir. Hekim-

han ve Darende yörelerine ait Orbitoides embriyon veri-

leri de ilk kez bu çalışma ile verilmiştir.

Orbitoides cinsinin embriyon şekil özelliklerini dik-

kate alarak zaman içindeki evrimini konu edinen eski

araştırmalar (Douville, 1915; 1920; Mc Gillavry, 1963)

mevcut olup, Orbitoides cinsinin parametrelerinin tanı-

tılması ve değerlendirilmesi ilk kez Hinte (1965, 1966a)

tarafından gerçekleştirilmiştir. Hinte (1976) cinsin türle-

rinin tanımlanmasında da embriyon parametrelerinden

embriyon büyüklüğü (Li+li), oksiliyer loca sayısı'nm

(E) ortalama değerlerini kullanmış ve ilk loca düzenle-

melerini (spiral parametresi, Y) dikkate almıştır. Daha

sonraki sentez (Görsel, 1978) ve araştırmalar da (Dro-
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Şekil 1. Biyometrik analizleri yapılan örneklerin alındığı mev-

kilerini gösterir harita.

Figure I, Location map ofbiometric analysis samples.

oger ve Klerk, 1985; Neumann, 1987) cinsin türlerinin
belirlenmesinde bu parametreleri dikkate almışlar ve za-
man içindeki değişiminden söz etmişlerdir. Son yıllarda
yapılan araştırmalarda ise, embriyon embriyon uzunluğu
(Li) değer ortalamalarının (Baumfalk, 1986) ya da oksi-
liyer loca sayısı ortalamalarının (E) (Caus ve diğ. 1996)
biyostratigrafik çalışmalarda yeterli olabileceği ve za-
man içindeki değişimleri vurgulanmıştır. Yakın zaman-
larda Orbitoides cinsi ve parametrelerinin istatistiksel
değerlendirilmesi üzerine Türkiye'de de araştırmalar ya-
pılmıştır (Görmüş, 1992a; Görmüş ve diğ. 1994; Gör-
müş, 1997; Özcan, 1993, 1995). Bu araştırmalarda cin-
sin parametrelerinin değişiminde ortamın da önemli ola-
cağım belirtilmiştir (Görmüş, 1992a). Görmüş (1992a)
tarafından verilen örneklerdeki değişimin, zamandaki
değişimi mi yoksa mekandaki değişimi mi gösterdiği,
derlenen örneklerin birbirleriyle ilişkilerinin belli olma-
dığı vurgulanmıştır (Ercan Özcan, Niğde Univ., 1995,
sözlü görüşme). Orbitoides'la üzerindeki en son çalış-
mada (Caus ve diğ. 1996) da embriyon büyüklüğünün
ortamsal faktörlerden etkilenebileceğinden söz edilmiş-
tir. Bu nedenlerden ötürü cinsin tür tayinleri ve paramet-
relerdeki değişimin zaman-mekan içerisinde birbirleriy-
le ilişkisi tartışma konularını oluşturmaktır. Ayrıca, Geç
Kampaniyen'de gösterilen Orbitoides medius'un popu-
lasyon olarak Erken Maastrihtiyen'de de varlığı (Gör-
müş, 1992a, Görmüş ve diğ. 1994) ya da fert değerlen-
dirmesinde Orbitoides apiculatus'un bile MaastriMyen
öncesi çökellerde bulunabilmesi (Baumfalk, 1986), ka-
yaçlarm Orbitoides tikleri ile nasıl yaşlandırılacağım da
düşündürmektedir.

ÖRNEK YERLERİ

Çalışılan yörelerin stratigrafisi ve derlenen örnekle-
rin düzeyleri Şekil 2'de sunulmuştur. Şekilden de görü-
leceği gibi Orbitoides örnekleri genelde Erken Maast-
rihtiyen üstü ile Orta Maastrihtiyen'de çökelen değişik
formasyonlardan derlenmiştir. Hekimhan yöresinde,
Hasanlıkaya lokasyonunda (Hekimhan şehir merkezinin
yaklaşık 15 km güneydoğusunda) gözlenen killi ve Or-
bitoides'li düzeyler, Kızılsırtı lokasyonundaki (Hekim-
han şehir merkezinin 6-7 km doğusunda) düzeylerden
daha yaşlı olabilir ve muhtemelen yaş aralığı Erken Ma-
astrihtiyen'e inebilir. Fakat, gerek Darende dolaylarııı-
daki Karahan çeşme kesiti (Darende-Ay vali yolu üzerin-
de) gerekse Kızılsırtı kesitlerinin yaş aralıkları, bentik
fauna kapsamları (Darende dolaylarında Omphalocyclus
macroporus, Lepidorbitoides minor; Hekimhan-Kızıl-
sırtı'nda Orbitoides apiculatus varlığı) dikkate alındı-
ğında genelde Orta Maastrihtiyen olarak kabullenilebi-
lir. Embriyon büyüklükleri ve oksiliyer loca sayıları dik-
kate alınarak yapılan tanımlamalarda O. apiculatus gru-
enbachensis formları da popülasyonda bulunmaktadır.
Orbitoides içeren klastiklerin alt düzeylerinin diğer çö-
kel konumlarıyla karşılaştırması sonrasında Erken Ma-
astrihtiyen'e kadar inebileceği düşünülebilir. Pazarcık
ve Osmaneli yörelerindeki örneklerin yaş aralıkları fa-
una kapsamları ve önceki çalışmalara göre (Görmüş ve
diğ. 1994, 1995 Görmüş, 1997; Altınlı, 1973; Yılmaz,
1992) Orta-Üşt Maastrihtiyen'dir. Örneklerin derlendiği
formasyonların yaşları ve birbirleriyle ilişkilerine tartış-
malı olarak zaman-mekan değişimi içerisinde değinilecektir.

ORBİTOİDES PARAMETRELERİ

Orbitoides embriyon parametrelerinin ne oldukları
Hinte (1965, 1996a) tarafından ayrıntılı bir şekilde orta-
ya konmuştur. Her örnekteki 10-40 ya da daha fazla fer-
din istatistiksel çalışmaları sonrasında, Y (ilk loca sayı-
ları), E (toplam oksiliyer loca sayısı) ve Li+li (embriyon
büyüklüğü) değerlerinin aritmetik ortalamaları ile cinsin
türleri tanımlanmıştır (Hinte, 1976; Görsel, 1978; Dro-
oger ve Klerk, 1985) (Şekil 3). Zaman içindeki dağılım
Orbitoides hottingeri, Orbitoides douvillei, Orbitoides
tissoti (Li+li<500#; 4<E<3.9), Orbitoides medius
(600<Li+li<500#; 5.5.<E<4), O. medius megaloformis
(750<Li+li<600#; 10<E<5.5), O. apiculatus gruenbac-
hensis (1000<Li+li<750/<; 14<E<10), O. apiculatus
(Li+li>1000#; E>14) şeklinde belirtilmiştir.

Türkiye'deki örneklerde (Çizelge 1) genelde Li+li
değerinin aritmetik ortalaması ile tür isimlendirilmesi-
nin yapıldığı anlaşılmaktadır (Görmüş ve diğ. 1994).
Keza, Baumfalk (1986)'da yalnızca Li'nin aritmetik or-

86
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Şekil 2. Orbiîoides örneklerinin derlendiği yörelerdeki istiflerin karşılaştırması (• yazar tarafından biyometrik analizi gerçekleştirilen.
«x Özcan (1993) tarafından derlenen örnek düzeylerini göstermektedir).
Figure 2. Comparison of sequences <?/Orbitoides samples collected. (• biometric analyses were done by author, *x shows the samp-
le level by Özcan, 1993).

talamalarının biyostratigrafik çalışmalarda yeterli olabi-
leceğini vurgulamaktadır. Li+li kesin olarak ölçülebile-
cek bir parametredir. Bununla beraber en son çalışmada
(Caus ve diğ. 1996) Li+li'nin ortamsal faktörlerden etki-
leneceği E'ye göre isimlendirme yapılması önerilmekte-
dir. Tür isimleri de varyanslar şeklinde dcğil-Orbitoides
medius megaloformis gibi- direk tür ismi-Orbitoides
megaloformis gibi-şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca, E pa-
rametresinin de zaman içinde aşağıdan yukarıya doğru
arttığı belirtilmiştir. Bununla beraber E parametresi,
embriyon duvarındaki açıklıkların her zaman belli olma-
ması ve rekristalizasyon gibi olaylarla kaybolmasının
olabilirliğini göstermektedir. Ayrıca, E ve Li+li para-
metrelerinin aritmetik ortalamalarının Hinte (1976) ve
Görsel (1978) tarafından önerilen sınır değerlerine her
zaman paralel olmadığı da gözükmektedir (Görmüş,
1992a, 1994b; Görmüş ve diğ., 1994) (Çizelge 1). Belir-
tilen nedenlerden ötürü, tür isimlendirmelerinde kavkı
şeklinden, embriyon parametrelerine (özellikle Li+li or-

talama değerinin) kadar tüm özelliklerin birlikte değer-
lendirmesi gerekliliğine inanılmaktadır. Bunun için tür
tanımlarında yararlanılabilecek kriterler Çizelge 2'de
basitleştirilerek sunulmuştur.

E ve Li+li gibi parametrelerin değerlendirilmesinde
aritmetik ortalama değerinden çok farklılık gösteren
fertlerin populasyonlardaki varlığı ortalama değerlere
etki etmektedir. Embriyonu küçük ya da büyük fertlerin
toplulukta bulunmasının, popülasyondaki genetik farklı-
lıklardan, foraminifer ömür süresi ya da akıntı-zemin ti-
pi-derinlik-besin gibi birbiriyle ilişkili ortamın fiziksel
parametrelerinden kaynaklanabileceği düşünülebilir.
Embriyon parametre ortalamalarında sonuçların daha
güvenilir olması için ortalama değerlerden sapan az sa-
yıdaki fertlerin değerlendirmeye katılmaması (gerçek-
leştirilen analizlerde birkaç örnekte çok küçük ve büyük
değerlerin ortalama değerleri saptırmakta olduğu görül-
müştür) ve ortalama değer hesaplamalarında, değerlen-
dirmeye alınacak örnekdeki ferd sayısının fazla tutulma-
sı gerekliliği düşünülebilir.
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Çizelge 1. Derlenen örneklerdeki kavkı ve embriyon parametrelerinin ortalama değerleri, (n: incekesiti yapılan fert sayısı, Li+li: emb-

riyon büyüklüğü, E: toplam oksiliyer loca sayısı, li/Li: embriyon şekli, P: toplam embriyon sonrası gelişen loca sayısı, te: embriyon

kalınlığı, t: kavkı kalınlığı, d: kavkı çapı, t/d: kavkı şekli, maksimum ve minumum değerler ve diğer ayrıntılı ölçüler için ilgili refe-

ranslara ve Şekil 4'e bakınız).

Table 1,1. Mean values of test and embry on parameters in samples (n: number of person whose thin section was done, Li+li: embr-

yon size, E: total number of auxiliar box, W Li: embry on form, P: Box number developed after total embry on, te: thichness ofembr-

yon, t: thickness of test, d: diameter of test, t/d: test form. Please refer to the related references and Figure 4, for maximum and mi-

nimum values and other measurements.

ZAMAN-MEKAN DEĞİŞİMİ

Hinte (1965, 1966a ve b), Fransa'dan Kampaniyen

yaşlı çökellerden yaklaşık 40-50 metrelik bir istifte za-

manda değişimden bahsetmektedir. Drooger ve Klerk

(1985) yine Fransa'dan Kampaniyen yaşlı çökellerden

(Aubeterre ve Meschers) gerçekleştirdiği ölçülü kesit-

lerle ve ayrıntılı Orbitoides embriyon parametrelerinin

incelemesinden sonra cinsin zaman içindeki evrimini or-

taya koymuşlardır. Baumfalk'da (1986) Fransa'dan Üst

Kampaniyen çökellerini çalışmış, bu araştırmalarda Or-

bitoides tissoti, Orbitoides medius ve Orbitoides medius

megaloformis'in evrimini açıklamıştır. Bunlara ek ola-

rak, Baumfalk ve Wiellemsen (1986) de yaklaşık 30
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Çizelge 2. Orbitoides türlerinin genel Özelliklerini ve Türkiye'deki örneklerde önerilebilecek Li+li (embriyon büyüklüğü) ve E (top-
lam oksiliyer loca sayısı) ortalama değerleri.
Table 2. General features Orbitoides species and suggested Li+li (embryon size) and E (total number ofawciliar box).

metrelik Maastrihtiyen tip kesitinde Orbitoides apicula-
tus üzerindeki değişimden söz etmektedirler. Tüm bu
araştırmalardan zamanda gerçekleşen değişimin çok ani
olduğu, hatta bu değişimin santimetre mertebesine kadar
inebileceği vurgulanmıştır (Drooger ve Klerk, 1985).
Dereceli bir değişimin cinsin değişik türlerine geçişler-
de gözenmediği, bunun bir atlama şeklinde olabileceği
ve evrimin gerçekleştiği düşüncesi yaygındır.

Türkiye'de aynı birim içerisinden derlenen örnekler-
de dereceli bir değişimin olmadığı görülmektedir (Çizel-
ge 1, Şekil 4). Darende (muhtemelen Alt-Orta Maastrih-
tiyen; Meriç ve Görmüş, 1997) ve Pazarcık yörelerinde-
ki (Orta-Üst Maastrihtiyen; Görmüş ve diğ. 1994) ör-
neklerde Orbitoides medius ve O. medius me galoformis
formlarının; Hekimhan yöresinde resif çatısıyla ilişkili
çamurtaşlarında (muhtemelen Üst Kampaniyen-Alt Ma-
astrihtiyen, Görmüş, 1992 a) Orbitoides medius'un; kı-
rıntılılarda (Orta-Üst Maastrihtiyen) ise O. apiculatus
gruenbachensis ve O. apiculatus'un ve Osmaneli yöre-
sinde yine klastikler içerisinde O. apiculatus gruenbac-
hensis, O. apiculatus formlarının Çizelge 2'de belirtilen
ortalama değerlere yakınlıklarından dolayı egemenlikle-
ri gözlenir (Çizelge 1 'de verilen ortalama değerler ile tür
tanımları için verilen tabloyu karşılaştırınız). Derlenen
örneklerdeki ortalama değerler alt seviyeden üste kadar
ya birbirine çok ya da çok az sapmalı değerler şeklinde-
dir (Çizelge 1). Santimetre mertebesindeki ani değişim
örnekleri bulunmamakta olup, farklı derinlikleri işaret
eden çökellerde bir değişim gözlenmektedir (Görmüş,
1992a; Görmüş ve diğ. 1994). Hekimhan yöresindeki

farklı tip çökellerin (çamurtaşları ile kırıntılı çökellerin)
yaşıtlarının farklı olabileceği tartışma konusu yapılmış-
tır (Ercan Özcan, Niğde Üniv. 1995, sözlü görüşme).

TARTIŞMA

Cinsin mekan içerisindeki değişimi, ortamsal faktör-
lerin etkisi değişik çalışmalarda vurgulanmıştır (Borza
ve diğ. 1976; Baumfalk ve Willemsen, 1986; Görmüş,
1992a; Görmüş ve diğ. 1994; Caus ve diğ. 1996). Baum-
falk ve Willemsen (1986) Maastrihtiyen tip kesitinden
derledikleri yumuşak ve sert zeminlere ait örneklerde or-
tamsal değişikliklerin cinsi etkilediğini belirtmişler, sert
zeminlerde embriyon parametrelerinin farklı ve büyük
değerler sunduğunu ortaya koymuşlardır. Derlenen ör-
neklerin aynı zaman aralığına sahip olduğu da dikkat çe-
kicidir. Görmüş'ün (1992a) araştırmasında da cinsin de-
ğişik ortamlardan derlenen ferdlerinin istatistiksel de-
ğerlendirmesi araştırılmıştır. Cinsteki değişim de özel-
likle derinliğin etkiliği olduğu vurgulanmıştır. Görmüş
(1992a) tarafından sunulan, üstte gibi gözüken klastik
örneklerin resiflerle çok yakın ya da aynı yaşlı olabile-
ceği şu verilerle tekrar düşünülmüştür.

a) Klastiklerdeki örnekler, resif çatısının hemen
önünden derlenmiştir. Formasyon dokanakları faylıdır.
Örnek düzeyleri topoğrafik olarak resif çatısında düşük
kotlarda ve resiften 50 m, maksimum 200 m. uzaklıkta-
dır (Görmüş, 1992a, Şekil 5-6).

b) Klastikler, kiltaşları ile ardışıklı olup, kiltaşları
içerisinde Globotruncana aegyptiaca gibi Erken Maast-
rihtiyen'i karakterize eden ve Orta Maastrihtiyen'de de
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stratigrafik olarak yayılım gösteren planktik foraminifer,
silttaşı-kumtaşlarmda da Orta Maastrihtiyen için karak-
teristik Orbitoides apiculatıs gözlenmiştir (Şekil 5). Re-
sif çatısında da Maastrihtiyen'de ortaya çıkan Sideroli-
tes calcitrapoides, Lepidorbitoides minor gibi foramini-
ferler (Darende yöresinde kireç taşlarında Omphalocyc-
lus macroporus'da bulunmaktadır) ile Erken-Orta Ma-
astrihtiyen'i karakterize eden rudistler (Sacit Özer, Do-
kuz Eylül Univ., 1995, sözlü görüşme) bulunmuştur. Bu
fosil içerikleri resife ait kireçtaşları ile havzaya ait klas-
tiklerin yanal geçişliliğini birbirine yakın yaşta olacakla-
rını destekler. Keza, klastiklerin yanal geçişliliği de
İmamkaya (Görmüş, 1992a, b) çevresinde açık bir şekil-
de görülür.

Hekimhan (Malatya) yöresindeki Orbitoides para-
metrelerindeki değişimin derinlik ile kontrol edilebile-
ceği de şu veriler ile tekrar düşünülmüştür, a) Resiflerle
geçişli olan klastiklerin faunal özellikleri (Görmüş,
1994a) klastik ve kiltaşlarının bentik (Bolivina incrassa-
ta, Neoflabellina, Bolivinoides, Nodosariidler, diğer re-

sif önü rotaliidler gibi-ayrmtılı fauna kapsamı için Gör-
müş, (1994a'ya bakınız) ve pelajik foraminifer (Globot-
runcanidler) içeriği bu birimin resiflere ait kireçtaşların-
dan daha derince bir ortamda çökeldiğini işaret eder. b)
Klastikler, kiltaşları ile ardalanmalı ve geometrik olarak
geniş yayılıma sahiptir. Orbitoide s'lerin toplandığı ke-
simlerin üst seviyeleri istifin kalınlaştığı yerlerdir, c)
Türbiditik özellikteki konglomera ve kumtaşlarınm var-
lığı, çapraz laminasyonlar, derecelenmeler gibi sedi-
menter yapılar birimin daha derince bir ortamda çökel-
diğini destekleyen diğer verilerdir.

Resif gerisi, çatısı yada çatıya yakın kesimler ve da-
ha derince ortamı gösteren klastiklerdeki değerlendir-
meler ortamsal faktörlerin ve özellikle de derinliğin cin-
sin değişimi üzerinde etkili olduğu sonucunu çıkarmış-
tır. Bununla birlikte aynı tip çalışmanın aynı zaman ara-
lığında, fakat, farklı ortamlardan derlenen örneklerle
destekleneceği düşünülür. Keza, Osmaneli yöresindeki
resiften daha derince yerde çökelen klastiklerde Orbito-
idesembriyon parametrelerinde de sapmalar bulunmak-

Şekil 3. Orbitoides türlerinin E ve Li+li parametrelerine göre

zaman içerisindeki yayılımlan (a) (üç boyutlu taranmış kesim-

lerde Hinte, 1976 ve Görsel, 1978'in değerleri kullanılmış

olup, türlerin popülasyon olarak ortaya çıktıkları; siyah oklar

Türkiye'deki örneklerde popülasyon olarak devam ettikleri za-

manları işaret etmektedir) ve Orbitoides türleri ile baraber bu-

lunan seçilmiş bazı karakteristik cins ve türlerin stratigrafik

yayılımlan (b) (1-2, Hinte, 1966a ve b, 1976; 3. Görsel, 1978;

4. Drooger ve de Klerk, 1985; 5. Neumann, 1987; 6. Hinte,

1968; 7. Baumfalk, 1986; 8. Baumfalk ve Willemsein, 1986,9.

Görmüş, 1992 c; 10. Meriç, 1967; 1974; Leoblich ve Tappan,

1988; Meriç ve Tansel, 1987'de belirtilen stratigrafik yayılım-

lar dikkate alınarak hazırlanmış tır.

Figure 3. Distribution in time of Orbitoides species by E and

Li+li parameters (a) The values of Hinte, 1976 and Görsel,

1978 were used in 3-D shaded sections, blacks arrows show ti-

me continued as a population in samples collecting from Tur-

key and, stratigraphic distribution of selected characteristics

kind and species exist with Orbitoides species, (b) Considered

with stratigraphic distribution started in (1-2. Hinte, 1966 a

and b, 1976; 3. Görsel, 1978,4. Drooger ve de Klerk, 1985; 5.

Neumann, 1987; 6. Hinte, 1968; 7. Baumfalk, 1986; 8. Baum-

falk ve Willemsein, 1986, 9. Görmüş, 1992 c; 10. Meriç, 1967;

1974; Leoblich ve Tappan, 1988; Meriç ve Tansel, 1987).
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Şekil 4. Hekimhan (a) -Darende (b) yörelerinden derlenen örneklerdeki embriyon ve kavkı parametrelerine ait ortalama, maksimum

ve minumum değerler, Li+li: embriyon büyüklüğü, li/Li: embriyon şekli, E: toplam oksiliyer loca sayısı, P: embriyon sonrası gelişen

toplam loca sayısı, E/P: büyüme oranı, te: embriyon kalınlığı, t: kavkı kalınlığı, d: kavkı çapı, t/d: kavkı şekli.

Figure 4. Mean, minimum and maximum values ofembryon and test parameters in sample collected from Hekimhan (a)-Darende (b)

regions. Li+li: embryon size, li/Li: embryon form, E: total number of auxiliar box, P: Box number developed after total embryon,

E/P: enlearge ratio, te: thickness ofembryon, t: thickness of test, d: diameter of test, tld: test form.

ta olup (Çizelge 3) bu sapmalar ortamsal faktörlere yo-
rumlanmıştır (Görmüş, 1997).

Sonuç olarak, Orbitoides^lerde görülen değişimin
ortamsal faktörlere bağlanma verileri şu şekilde özetle-
nebilir: a) Hekimhan-Darende yörelerindeki resiflerin
ve havza çökellerinin yaş aralıklarının Alt-Orta Maast-
rihtiyen olması ve yanal geçişliliğe sahip bulunması,
Ulupınar fm. çökellerinin çok kalın (yaklaşık 750m) ve
toplanan örneklerin resiflerin üstü ile eş zamanlı olabile-
cek alt düzeylerden alınmış olması ve bu formasyonun
üst düzeylerinin Üst Maastrihtiyen'e çıkması (Görmüş,
1990), b) Örneklerin farklı ortamlardan toplandığı ve bu
ortamların da kendine özgü derinliklerde geliştiği (Şekil
6), c) Aynı tip çökellerde alttan üste çok büyük ve ani bir
değişimin gözlenmemesi ya da sapmalar mevcut olsa bi-
le bu sapmaların belirli bir noktadan sonra düzenli bir
şekilde değil de aralarda gözlenmiş olması (Çizelge 1 'de
Hekimhan yöresindeki çamurtaşlarında ve Osmaneli yö-
resindeki kumtaşlarında tür mertebesinde ayrılabilecek
derecede büyük ve küçük ortalama değerlerin bulunmuş
olmasına dikkat ediniz), d) Besni formasyonu yaşının
Orta-Üst Maastrihtiyen; Tohma resiflerinin Alt-Orta
Maastrihtiyen olması ve her ikisinin de yaş farklılığına
rağmen Orbitoides parametre değerlerinin yakınlığı, her

iki karbonat ortamında da Orbitoides medius, O. medius
megaloformis popülasyon egemenliği,

Dolayısıyla, Türkiye'deki bu örneklerde ortamsal
faktörlerin etkili olduğu düşüncesi ya da en azından or-
tamsal faktörler ile birlikte mekan kavramının da dikka-
te alınması gerekliliği ortaya konmuştur.

KAYAÇLARIN YAŞLANDIRILMASI

Orbitoides medius ve O. medius megaloformis popü-
lasyonlarının da Erken Maastrihtiyen'de varlığı (Çizelge
3'deki ortalama değerler ile tür tanımları ile ilgili verilen
tabloyu karşılaştırınız, bu değerler ve Hekimhan-Daren-
de yörelerinde Orbitoides'lev ile beraber gözlenen Simp-
lorbites papyraceous, Lepidorbitoides minor, Sideroli-
tes calcitrapoides gibi Maastrihtiyen formları bu popü-
lasyonların Maastrihtiyen'de varlığını destekler) ve or-
tamsal faktörlerin cinsin parametrelerindeki değişime
etkisinin ortaya konması (Görmüş, 1992 a; Görmüş ve
diğ. 1994), Orbitoides'Xtx ile yaşlandırma problemini
ortaya koyar.

Orbitoides tissoti, O. medius ve Orbitoides apicula-

tus formlarının yapılan çalışmalarda yaşları ortaya kon-

muştur (Hinte, 1976; Görsel, 1978). Kayaçlann yaşlan-

dırmasında bu çalışmalar dikkate alınarak Orbitoides
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Şekil 6. Hekimhan yöresindeki Erken-Orta Maastrihtiyen Or-
bitoides'lznnm, mekan içerisindeki değişimini gösterir şemati-
ze edilmiş jeoloji enine kesitinin üç boyutlu görünümü (I. Toh-
ma resifi-lagün- Orbitoides medius popülasyonları-Ia, II. Toh-
ma resifleri çatısı O. medius, O. medius megaloformis popülas-
yonları-IIb, III. Ulupınar fm. Orbitoides apiculatus gruenbac-
hensis, O. apiculatus popülasyonları-IIIa, A ok yönü transg-
resyon yönünü göstermektedir).

Figure 6. 3-D view of geological cross-section sketch shows
changing of Early-Middle Maastrichtian Orbitoides in resi-
dence (I. Tohma reefs-lagoon-Orbitoidcs medius populations-
la, II. Tohma ra?/s-Orbitoides medius, O. medius megalofor-
mis populations-lib, III. Ulupınar formation. Orbitoides api-
culatus gruenbachensis, O. apiculatus populations, arrow
shows transgresnion direction).

popülasyonlarmdaki bolluk ortaya konmalıdır. Orbito-

ides tissotV nın Erken-Orta Kampaniyen; Orbitoides me-

dius'un Geç kampaniyen ve Orbitoides apiculatus'un da

Maastrihtiyen'de egemen olmaya başladıkları düşünül-

melidir. Buna rağmen, Türkiye'deki Orbitoideslerde

Orbitoides medius ve O. medius megaloformis'in popü-

lasyon olarak Erken Maastrihtiyen'deki varlığı da dik-

kate alınmalıdır. Orbitoides apiculatus gruenbachen-

sis'in Erken Maastrihtiyen'e inebileceği, fakat Orbito-

ides apiculatus'un Orta-Üst Maastrihtiyen çökellerinde

rastlanılabileceği düşünülmelidir. Daha güvenli ve daha

sınırlı bir yaş aralığı için ise yaşlandırmada diğer bentik

ve planktik foraminiferler kullanılmalıdır. Bunun için de

ritmik gelişen yanal-düşey geçişlere sahip çökellerde

gözlenen planktik foraminiferler daha güvenilir sonuç

verecektir.

Ayrıca, her ne kadar fasiyes ayırtlayıcı organizmalar

olsalar da rudist, mercan gibi diğer organizmalar da des-

tekleyici veri olarak kullanılabilir.

SONUÇLAR

Yukarıda belirtilen tartışmalı konular ışığında; Ba-

umfalk (1986) tarafından değerlendirmeye tabi tutulan

Li (embriyon yüksekliği) aritmetik ortalaması ile Hinte

(1976) tarafından önerilen Li+li parametreleri, yalnızca

biyostratigrafik çalışmalarda kullanılması durumunda

yeterli olmayabilir. Bununla birlikte, Caus ve diğ.

(1996) tarafından önerilen E parametresi de yetersiz ka-

labilir. Çünkü yukarıda tartışıldığı üzere bu parametrele-

rin değişimi her zaman birbirine paralel olmayıp, çeşitli

rekristalizasyon gibi ortamsal etkilerden de etkilenebi-

lirler. Bu nedenlerden ötürü, tür tanımlarında Li+li, E

parametrelerinin yanı sıra, kavkı dış ve iç özelliklerinin

birlikte değerlendirilmesi gerekliliği önerilmektedir

(Çizelge 2).

Cinsin zaman içerisinde değişimi anidir (Drooger ve

Klerk, 1985). Zamanda değişime paralel olarak mekan-

da da bir değişim tartışma konusu edilmiştir. (Baumfalk

ve Willemsen, 1986; Görmüş, 1992a; Görmüş ve diğ.

1994). Türkiye'den verilen örneklerde Orbitoides'lerin

derinliğe bağlı olarak, zaman değişimine paralel, me-

kanda da bir değişim sunabileceğinin verileri tartışılmış-

tır. Türkiye'de, Erken Maastrihtiyen ile Orta Maastrihti-

yen başlangıcında başlayan bir transgresyonun Orta Ma-

astrihtiyen'de derinleşerek yöreyi kaplaması nedeniyle

zamanda bir değişim gibi gözlenen Orbitoides değişim-

lerinin ortamsal derinleşmeye bağlı olduğu düşünülmek-

tedir. Dolayısıyla araştırmalarda zaman ve mekan kav-

ramlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Şe-

kil 7). Keza, derinliğe bağlı bir değişim Güncel forami-

niferlerde de görülmektedir (Heynes, 1965; Larsen

1976; Larsen ve Drooger, 1977; Hallock, 1979). Bunla-

ra ek olarak, kay açların yaşlandırılmasında Orbitoides

türleri ile birlikte diğer bentik ve planktik foraminifer

birlikteliklerinin de dikkate alınması gerekliliği ortaya

çıkmaktadır.
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Şekil 7. Orbitoides'lerin hem zaman hem de mekan içerisinde
değişimlerinin olabileceğini gösterir basitleştirilmiş diyagram,
oklar popülasyonun devamlılığını göstermektedir, 1. Orbito-
ides tissoti, 2. O. medius, 3. O. medius megaloformis, 4. O.
apiculatus gruenbachensis, 5. O. apiculatus.

Figure 7. Simplified diagram shows possible changing of Or-

bitoides in time and residence, arrows indicate continuity of

population. 1. Orbitoides tissoti, 2. 0. medius, 3. O. medius

megaloformis, 4. O. apiculatus gruenbachensis, 5.0. apiculatus.
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LEVHA I

1. Orbitoides cf. tissoti Schlumberger, ekvatoral kesit, Hekim-

han, Hasanlıkay a, örnek ORİ.15.23, d: 4.6mm, t: 2.46mm,

Li+li: 0.34 mm, E: 4, P: 8, te: 0.015 mm, li/Li: 0.92, t/d: 0.53,

2. Orbitoides tissoti Schlumberger, ekvatoral kesit, Hekimhan-

Hasanlıkaya, örnek OR1.3.15, d: 3.2 mm, t: 1.64 mm, Li+li:

0.42 mm, E: 4, P: 11, te: 0.021 mm, li/Li: 0.74, t/d: 0.51.

3. Orbitoides medius (d'Archiac), ekvatoral kesit, Darende-

Karahan çeşme, örnek Da2.7 d: 8 mm, t: 2.77 mm, Li+li: 0.58

mm, E: 5 ya da 6, P: 16, te: 0.019 mm, li/Li: 0.78, t/d: 0.35.

4. Orbitoides cf. medius (d'Archiac), ekvatoral kesit, Hekim-

han-Hasanlıkaya, örnek ORİ.16.8, d: 7 mm, t: 3.6 mm, Li+li:

0.58 mm, E: 8 ya da 9, P: 18, te: 0.015 mm, li/Li: 0.92, t/d:

0.53, (*).

5. Orbitoides medius megaloformis Papp ve Kupper, ekvatoral

kesit, Hekimhan-Hasanhkaya, örnek ORİ.11.3, Li+li: 0.73

mm, E: 10 ya da 11, P: 22, te: 0.049 mm, li/Li: 0.46.

6. Orbitoides apiculatus gruenbachensis Papp, ekvatoral kesit,

Hekimhan-Hasanlıkaya, örnek ORİ.7.16, d:6.2 mm, t: 3.76

mm, Li+li: 0.81 mm, E: 10, P: 20 ya da 21, te: 0.037 mm, li/Li:

0.7, t/d: 0.61.

7. Orbitoides apiculatus gruenbachnesis Papp, ekvatoral kesit,

Hekimhan-Hasanlıkaya, örnek ORİ .7.6, Li+li: 0.77 mm, E:

10, P: 22, te: 0.051 mm, li/Li: 0.9, t/d: 0.5.

8. Orbitoides apiculatus Schlumberger, ekvatoral kesit, He-

kimhan-Kızılsırtı, örnek OR3.6.10, Li+li: 1.15 mm, E: 12 ya

da 13, P: 29, te: 0.045 mm, li/Li: 0.25 (*).

9. Orbitoides cf. apiculatus Schlumberger, ekvatoral kesit, He-

kimhan-Kızılsırtı, örnek OR3.6.13, Li+li: 1.16 mm, E: 9 ya da

10. P: 18 ya da 19, te: 0.049 mm, li/Li: 0.16 (*).

10. Orbitoides apiculatus Schlumberger, ekvatoral kesit, He-

kimhan-Kızılsırtı, örnek OR3.6.4, Li+li: 1.54 mm, E: 14, P: 28

ya da 29, te: 0.073 mm, li/Li: 0.29.

11. Orbitoides cf. apiculatus Schlumberger, ekvatoral kesit,

Hekimhan-Kızılsırtı, M59. 1, d: 5 mm.

12. Orbitoides cf. apiculatus Schlumberger, ekvatoral kesit,

Hekimhan-Kızılsırtı, M59.2, d: 6 mm.

(*) işaretli örneklerin Li+li ve E değerlerinin Hinte (1976) ta-

rafından önerilen ortalama değerlerine paralel değerler sunma-

dıklarına dikkat ediniz. Buradaki adlamalar fert bazında değer-

lendirilerek yapılmıştır, d: kavkı çapı, t: kavkı kalınlığı, Li+li:

embriyon büyüklüğü, E: toplam oksiliyer loca sayısı, P: top-

lam embriyon sonrası gelişen loca sayısı, te: embriyon kalınlı-

ğı, li/Li: embriyon şekli, t/d: kavkı şekli.

PLATE I

1. Orbitoides cf. tissoti Schlumberger, equatorial section, He-

kimhan, Hasanlıkay a, sample ORİ. 15.23, d: 4.6mm, t:

2.46mm, Li+li: 0.34 mm, E: 4, P: 8, te: 0.015 mm, li/Li: 0.92,

t/d: 0.53, (*).

2. Orbitoides tissoti Schlumberger, equatorial section, Hekim-

han-Hasanlıkaya, sample ORİ.3.15, d: 3.2 mm, t: 1.64 mm,

Li+li: 0.42 mm, E: 4, P: 11, te: 0.021 mm, li/Li: 0.74, t/d: 0.51.

3. Orbitoides medius (d'Archiac), equatorial section, Daren-

de-Karahan çeşme, sample Da2.7 d: 8 mm, t: 2.77 mm, Li+li:

0.58 mm, E: 5 ya da 6, P: 16, te: 0.019 mm, li/Li: 0.78, t/d:

0.35.

4. Orbitoides cf. medius (d'Archiac), equatorial section, He-

kimhan-Hasanlıkaya, sample ORİ.16.8, d: 7 mm, t: 3.6 mm,

Li+li: 0.58 mm, E: 8 ya da 9, P: 18, te: 0.015 mm, li/Li: 0.92,

t/d: 0.53, (*).

5. Orbitoides medius megaloformis Papp ve Kupper, equator-

ial section, Hekimhan-Hasanlıkaya, sample ORİ.11.3, Li+li:

0.73 mm, E: 10 ya da 11, P: 22, te: 0.049 mm, li/Li: 0.46.

6. Orbitoides apiculatus gruenbachensis Papp, equatorial sec-

tion, Hekimhan-Hasanlıkaya, sample ORİ .7.16, d:6.2 mm, t:

3.76mm, Li+li: 0.81 mm, E: 10, P: 20ya da 21, te: 0.037 mm,

li/Li: 0.7, t/d: 0.61.

7'. Orbitoides apiculatus gruenbachnesis Papp, equatorial sec-

tion Hekimhan-Hasanlıkaya, sample ORİ.7.6, Li+li: 0.77 mm,

E: 10, P: 22, te: 0.051 mm, li/Li: 0.9, t/d: 0.5.

8. Orbitoides apiculatus Schlumberger, equatorial section, He-

kimhan-Kızılsırtı, sample OR3.6.10, Li+li: 1.15 mm, E: 12 ya

da 13, P: 29, te: 0.045 mm, li/Li: 0.25 (*).

9. Orbitoides cf. apiculatus Schlumberger, equatorial section,

Hekimhan-Kızılsırtı, sample OR3.6J3, Li+li: 1.16 mm, E: 9

ya da 10, P: 18 ya da 19, te: 0.049 mm, li/Li: 0.16 (*).

10. Orbitoides apiculatus Schlumberger, equatorial section,

Hekimhan-Kızılsırtı, sample OR3.6.4, Li+li: 1.54 mm, E: 14,

P: 28 ya da 29, te: 0.073 mm, li/Li: 0.29.

11. Orbitoides cf apiculatus Schlumberger, equatorial section,

Hekimhan-Kızılsırtı, M59. l,d: 5 mm.

12. Orbitoides cf. apiculatus Schlumberger, equatorial section,

Hekimhan-Kızılsırtı, M59.2, d: 6 mm.
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