
Lice-Kulp Yöresi (Diyarbakır İli, GD Türkiye)
Filiş-Tûrbiditleri ve Çökelme Ortamları

Flysoh-turbidites of the Lice-Kulp area (Diyarbakır province, BE Turkey) and thew environ,
ment of deposition

SÂJLİM GENÇ Karadeniz Üniversitesi Mühendüılik Fakültesi, Trabzon

ÖZ; Lice-Kulp yöresi metamorfik, magmatik ve Miyosen yaşlı tortul kayaçları içerir. Bitlis masifininia gü-
ney kenarı üzeriade bulunan metamorfitler yörenin kuzey kesimini oluşturur ve güneydeki Miyosen tcrtu-
ları üzerine bindirmiglerdir. Miyosen tortulan altı farklı formasyona ayrılmakta ve bunlardan birisi olan
Üçdamlar formasyonu kapsadığı üyeler ve bu Üyelerin birbirleriyle olan ilişkileri itibariyle hem türbiditik
ve htm de fili§ faslyesi özeliiklerüıi göstermektedir. Bu özellikleri göz Önüne alınarak Ügdamlar formasyonu
"filig-türbidtt" diye nitelendirilmiştir, Filiş-türblditler yörede yer yer gok iyi izlenebilen dereceli tabakalan-
maları ve değişik Bouma seviyeleri ile karakteristiktir. Tortul yapılar ("groove ve flute casf'lar) 'dan
alınan ölçümlerle hazırlanan gül diyagramı yöredeki türbidit akıntılarının G-B'dan KB'ya doğru olduğuna
işaret etmektedir, Fllig türbiditler derin ve sıf deniz faslyesi ko§ullarma özgü fosilleri, örneğin Alg ve Globl-
gerinaları, bîr arada bulundurmaktadır. Bu durum olasılı olarak Alg igeren bazı tortuların başlangıçta sıg
bir ortamda sökelirken, çökme (düşme) nedeniyle Globigerinaların bulunduğu daha derin ortamlara ulaşma-
ları ve böylece türbidit akmtılariyle burada yeniden çökelerek yöredeki filig-türbiditleri oluşturdukları şek-
linde yorumlanmaktadır.

ABSTBACT: HM Idee-Knlp area Includes metanıorphlc, jgııeoııs and Miocene sedimentary rooks. The
metamorphics, m part of the southern margin of the Bitlia massif, underlying the northern part of the
area have been thrust over the Miocene sedunents In south. The Miocene sediment» have been divided Into
six distlnoi formations! Üçdaınlar tarnation, as one tof these six formations, displays, on the basis of its
members and their reciprocal relation», the charaeteristiea of flysch facie» and turbiditte rocks. Taking
these features into account the Ucdamlar foımattonı has been defined a» "flysch-turbldite". The flysch-
turbldites are typical to toe region by their well observed graded bedding to places and various Bouma
Intervals. A rose diagram prepared by the measurements from seMmeotary structures (groove and flute
casts) tatioates a turbidltio current direction from OT to NW, Fossils charecterizing both shallow and
deep marble fades conditions eo.exists in the fiyscluturaidites »* the area, This situafloo probably implies
that some materials including Algea were first deposited to shallow water and were subjected to penecom-
temporaneons »lumping and redeposition by turbidity currents to a deeper environment where Globigertaes
were settling.
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OÎRfŞ

Liee-Kulp yöresi yaklaşık 288 kmS'Ilk Mr alam
kapsar ve Diyarbakır ilinin KD kesiminde yer alır
(şekil 1). Yöre, Bitlis masifine özgü Permiyen öncesi

geldi 1: Lice-Kulp yöresine alt yer Ituî-hıra haritası
Figure î: Index map showing the locality of tile Lice,

Kulp area.

ve Permiyen ya§h metamorfltlerle, Tersiyer tortul ve
magmatik kayaglanndan oluşur (şekil 2). Bölge tü-
müyle polifaz deformasyon geçirmş olup Permiyen
öncesi metamorfitler önce 'amfibolit ve daha sonra
yeşilflst fasiyesinde olmak üzere çok evreli, Permiyen
metamorfltleri ise sadece yeşilşlst fasiyesl metamor.
fizmadan etkilenmişlerdir (Geng İ977, İ08İ).

Daha önce 1/500.000 ölçekli TUrklye jeoloji harita,
smda Üst Kretase-Paleosta olarak gösterilen (Altınlı
ve diferleri 1963) yöremiz tortul kayagları yer yer fo-
silli olup, bu fosiller kesinliklt Miyosen yaşını ver-
mektedir (Genfl 1977). öte yandan magmatik kayaglar
birbirleriyle ve yer yer Miyosen tortullarıyla iç İçe iz.
lenmekte ve bu durum göz önüne almarak yöredeki
magmatitler de Tersiyer ya§h olarak kabul edilmek,
tedir (Oenç 1W7),

Yöredeki Miyosen tortulan altı farklı formaıyona
ayrılmakta ve bunların her biri yerel isimlere göre
adlandırılmış bulunmaktadır. Bunlar: Ügdamlar, Ba-
verda, Derecik, Çaflayan-Narlıca, Yafan ve Merges
formariyonlarıdır. Bunlardan Üedamlar formasyonu fi-
llS-türbiditlerden, Baverda formaayonu konglomeratik
breşlerden, Derecik formasyonu kiregU kumtaşı ve
orto.kuvarsitlerden. Yağan formasyonu konglomeratik
kirestaşlarmdan ve Merges formasyonu ise gamurtag-
larmdan olunmaktadır. Bu formasyonlara ve Lice -
Kulp yöresinin çeşitli jeolojik sorunlarına iligkin hu-
şualar Genç (1977, 1981, 19S2)'de detaylı olarak ince-
lenmiştir. Bu yazıda ise Ügdamlar formasyonu diye
adlandırılan filiş-türbiditler ele alınacak ve bu kayag-
larm çeşitli özellikleri ile çökelme ortamları etraflıca
tartışılacaktır.

FtLİŞ.TÜEBlBtTLEB (ÜÇDAMLAB TORMASYÖNU)

Yaklagık 1500 metre kalınlığında bir dizi oluştu-
ran bu kayaglar (formasyon) pek çok yerde düz.
gün ve ara tabakalanmalı kumtagı, şeyi ve marn üye.
İcrinden İbarettir (şekil 8). Ancak yersel olarak for.
masyonun taban kesiminde kötü tabakalanmalı veya
tabakasız klâstik klreçtafları (kalsirudltler, Greens-

Şekil %\ Uoe-Knlp ySresmln yalınl'ujtınlmış Jeolojik haritası
Figure %% SimpUhed geological map of the Uce.KnIp area
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nüth vê diğerleri 197İ, Whltten- ve Brooks 1976) ve
grovaklar to izlenmektedir* Yöredeki filiş-türbiditlerîa
en belirgin öselüği dereceli tabakalaşmadır Öyle ki
agağıdan yukarıya doğru tane boyutunun kügülmesî
fcumtaşlannda tipik olarak, feyîierde daha BM yaygm
olarak, marnlarda ise yer yer İzlenmektedir,

Şekil 3: Uw-Kiilp föli-türblditlorlniii (ÜçdaınİM «or.
masyoıııı) tı-şitli litolojUerlnl gösteren lUtos-
traÜRiaîik Mm (Kaxaç Ulalııülcsî BĞB'sı)

FlgTiro Sı liUlostratlgrapUo seetton of the flyseh-tur-
bldlteä (Üçdamlar formatton) in the Lice-
Kulp area, showing: various lithologie» of the

formation (WSW of Karag Mahallesi)

Kalsimdit Üye»!

Fllla-türbiditlerin fözlenebllen en alt blriınJni oluş-
turur ve en aş 80 metre kalınlıktadır. KaMrudİtler
yüzeyltamelerde beyazımsı-gri renkte olup yer yer,
kalınlıkları 25 cm'yi gegmeyen tabakalanma yüzeyle-
ri gösterirler. Esaa itibariyle kayag, mikrokristalin bir
matriks İğinde uzun eksenleri 2-5 cm. olan, kötü
boylanmalı, kögeli ve az köşeli kireçtaşı çakıllarından
olugur. Çakıllar belirli bir yönde dizilim göstermez,
fakat yersel olarak çakıl boyları bazı tabakalarda aga-
gıdan yukarıya doğru kügülür. Bu gibi kesimlerde, ta-
banda 3.5 em. olan çakıl boyları yukarı dofru gidil-
dikçe 2.3 cm. dolayına iner. Çapraz tabakalanma veya
çapraz lamtealaşmaya rastlanılmamiftır.

O r o v a k Ü y e s i : • • , . , • ' ' . .

Kalalruditler uyumlu olarak, kaba taneli, pembem-
si grovaklar tarafından örtülür. Bunlar kires-illİB bir
çimento içmde şapları 3 mm, veya daha küçük olan,
köşen ve az yuvarlak kuvars ve feldspat tanelerinden
meydana gelea kötü ve orta derecede boylanmış kayag
türleridir. Genellikle tabakalanma göstermezler, ancak
yersel olarak kalınlığı 20 em. kadar olan tabakalar
gözlenmigtir. Bu gibi yerlerde her tabaka az fiok belir.
gin dereceli tabakalanma gösterir, Öyle ki tabaka ta-
banlarında 3-5 mm. çaplı çakıllar izlenirken tavana
doğru çakıl çapları küçülür ve i-3 mm. dolayına
iner. Ne paralel lamlnalagma ne de Bouma serisinin
en alt seviyesi (a) dışındaki seviyeleri (b, c, d, e, Bouma
1062, 8. 51) bu kayaçlar içinde izlenememigtir. Bu,
olasılı olarak Bouma seviyelerinden sadece dereceli
tabanı (a) içeren bir havzadır ve daha üst seviyeler
herhangi bir nedenle (aşınma v.s.) kesilmiştir. Bouma
(1962, s, 50-81)'ya göre bu tür kesilmeler daha son-
raki bir akıntıdan (Örneğin türbiditik bir akıntıdan)
aşındırma sonucu meydaan gelebilir, Grovaklar içinde
akıntı yönü belirlemeye yarayan biç bir tortul yapı
(örneğin flute ve groove cast yapıları) gözlenmemiş-
tir.

ince kesitte incelendiğinde grovaklarm plajiyoklas,
kuvars, kakit, kil mineralleri, muskovitj biyotit. Wo-
rit, opak mineral ve kayaç kırıntılarından ibaret oldu-
ğu görülür. Plajlyoklaa yer yer 1kB yapılı, köfeli v©
az yuvarlak ve öteye beriye serpilmiş taneler halinde
izlenir. İkizli tanelerin sönme açılan yardımiyle ana.
lizleri anortit yüzdesinin 0-8 olduğunu göstermiştir.
Genellikle bozuşmuş, olan plajiyoklas çoğunlukla kal-
site dönüşmüştür ve kayacın mineral bileşenlerinin
dalma j%20'sinden fazlasını oluşturur. Kuvars :%lO'na
varan miktarlarla ve genellikle dağınık, kögeli ve
az yuvarlak taneler halinde izlenir. Kalsit esas itibariy-
le bir matriks minerali ve çakıl bileşeni olarak bulunur.
Kalsitin hacim olarak oranı tüm kayacın % 30 'undan
az def ildir. Kİ mineralleri genellikle kayacın %10'luk
bir kısmını oluşturur ve matrika bileşeni olarak göz-
lenir. Muskovit matriks içine Berpilmif küçük kristal-
ler şeklinde görülür ve kayacın %B 'inden daha az bir
kısmmı oluşturur. Biyotit ve klorit de muskovite ben-
zer bir dağılım modeli içinde matriks bileşeni olarak
İzlenir ve hacün olarak biyotit kayacın i%2'sinden,
klorit ise %'6'smdan daha fazla değildir. Opak mine.
railer yaygın olup bazı örneklerde mineral bileşeni
olarak kayacın '%4'lük bir tasmmi oluşturur*

Grovaklar içindeki kayaç parçalan kuvarsit ve
volkanit (olasılı trakit) kayag parçalarından İbarettir
ve genellikle matriks içine serpilmiş, az yuvarlak
parçacıklar sekimde gözlenir. Boyutları genellikle 0.5-2
milimetre arasında ve kayag hacmi İçindeki oranları
ise yer yer %10'a ulaşmaktadır. Her ne kadar Lİce-
Kulp yöresinin orta ve kuzey kesimlerinde Miyosen
öncesi kuvarsitler varsa da (Genç 1977) bunlar ola-
sılı olarak yukarıda sözü edilen kuvarsit parçalarının
kaynağı değildir. Çünkü yöredeki fillş.türb!ditlerde İzle-
nen tortul yapılar OD-KB yönlü türbiditik akıntılara
işaret eder (bkz. şekil 4), Diğer taraftan ne Ï4ce-Kuïp

JKOLfOJl MÜsmmtBJMtßSAYm 1988     31



yöresinde ne de GD Türkiye'nin bu yöreye kom§u • ke-
simlerinde trakitin varlığından şimdiye defin söz edil-
memigtlr. Qrovaklardaki trakit parçalan az köşeli ve
az yuvarlak arasında değişmektedir; bu durum, bunla-
rın uzun bir mesafeden taşınmadıklarını ve dolayısıyla
kaynak oluşturan cananın depolanma ortamına yakın
olduğunu gösterir, Sonuç olarak bu parçaların kaynağı
olan kayagların ve sahanm daha genç kayaglar altmda
örtülü kaldığı ve bu yüzden izlenemediği kabul edil-
mektediî«

Kumtef ı Üyeıi

Grovaklar, yukarı gidildikçe kaba ve orta taneli
kumtaşlarına geger (bkz. §ekil 3). Kumtaşı tabakala-
rmm her birisinin kalınlığı yaklaşık 5 cm, kadardır ve
gpk İyi gelişmiş, dereceli tabakalanma gösterirler; an-
eak laminalaşma, gapraz tabakalanma veya herhangi
bdr tortul yapı türü (groove cast, flute oast, ripple
mark.,,) gözlenememiştir. Bu durum kumtap tabaka-
larının groyaklardakine benzer şekilde Bouma birimle-
rinin en alttaklni (a) oluşturduğunu ve daha üst
seviyelerin ise kesildiğini gösterir,

Mikroskoplk olarak kumtaşlan kUİi.kireçli bir
matrikş İğinde gözlenen plajiyoklas, kuvars, musko-
vit, biyotit, klorit, opak mineraller ve kayag kınntıla-
rından ibarettir. Plajiyoklas hacim olarak kayacın yak-
laşık <%20 'sini oluşturur ve çaplan 2 mm, 'den daha
kügük olan, öteye beriye serpilmiş, az köşeli ve/veya,
az yuvarlak taneler şeklinde gözlenir, ikizlilik gös-
teren bazı tanelerin sönme açılarının incelenmesi plaji-
yoklasm albit (An 0-8) olduğunu göstermiştir. Kuvars
da albitinkine benzer şekilde dağınık, kötü ve/veya orta
derecede boylanmalı taneler halinde gözlenir ve ka-
yacın %15 'İni oluşturur. Muskovİt %5'in altmdaki mik, :
tartarla matriks iğinde dağılmış kügük kristaller olarak
veya plajiyoklas iğinde inklüzyonlar halinde görülür.
Biyotit (!%3 >) ve klorit (%B >) de matriks İğine
dağılmış kügük kristaller şeklinde bulunur. Opak mine-
raller her zaman izlenebilen ilave mineral b.legenle-
ridir. Kil meneralleri matrlksin ana bilegenidir ve ha-
cim olarak kayacın, %4Ö'mı meydana getirir. Kalsit
hem matriksin esas mineral bileşenlerindendlr ve hem
de matriks iğine serpilmiş tane ve İkizli kristaller pk-
linde görülmektedir. Kalsit ayrıca plajiyoklas içinde
İnklüzyon halinde bulunmakta ve kayag hacminin yak.
laşık <%1Q 'unu oluşturmaktadır. Kayag kırıntıları köşe,
11, az kögeli ve orta derecede boylanmalı kuvarsit, tra-
kit ve killi kayag parçalarıdır ve hacim olarak kaya-
cnı %5 'ini teşkil ederler. Yer yer görülen Alg kırıntı-
lan gok localı tüpler şeklindedir; bu nedenle havza,
hiç olmazsa kısmen deniz faslyesinde olan bir kökene
baflı bulunmaktadır (Read ve Watson 1974, s. 348).

Yukarıda verilen açıklamalardan görülebileceği
gibi filif-türbiditlerdeki grovak ve kumtaşları birbirine
eon derece benzemektedir. Bu birimler aşağıdaki ö.
zeUİkleri ila birbirlerinden ayırt edilebilmektedir:

1) Grovaklarda plajiyoklasm '% 'si kayag hac-
minin % 20'sinden daha fazladır, oysa bu oran kum-
taılarmda daima %20'den azdır.

2) Grovaklar %30 'daa fazla kalsit ve %1B dola-
yında kil mineralleri içerir, buna karşın bu oranlar
kumtaglarmda sır asiyle %1B > ve %40 < dir,

3) Kayaç kırıntılarının grovak hacmi İçindeki
oranı 'ffelO'dan daha fazla kumtaslannda ise % 10 'nun
altındadır. -

geyl Üyesi ve l>aha Üst Seviyeler

Kumtaşlannın üzerine oldukça kalın tabakalanmalı
geyller gelir (bkz, gekil S). Tabakalar genellikle 3-4 cm,
kalmlığmdadır ve her tabaka taban kesiminde yakla-
şık 2 cm. kalınlıkta olan dereceli bir kısım içerir. Bu
kısım, yukarı doğru paralel laminalaşma gösteren ve
kalınlığı yine 2 cm, dolayında olan bagika bir kesime
geger. Bükülmüş laminasyon (convolute lamination)
izlenememiıtir ve bu nedenle şeyllerde açık olarak
Bouma dizisinin (a) ve (b) seviyelerinin korunduğu bu.
na karşın daha üst seviyelerin (c, d, e) ise kesildiği
söylenebilir, geyllerdê "groove cast, flute cast" v.s
gibi tortul yapılar gözlenememi§tlr.

Şeyllerden sonra yukarıya doğru dizi, orta büyük-
lükte taneli ve özellikleri İtibariyle daha önce anlatı-
lana benzeyen kumtagma geger. Bunun üzerinde ye-
niden şeyi ve onun üzerine de yeniden kumtaşı gelir
(bkz. şekil 3). Bu geyl ve kumtaşlan yukarıda tanım-
lananlara benzer özellikler gösterirler. Daha sonra
kumtaşınm üzerinde gri marnlar görülür. Bunlar ge-
nelde paralel laminalaşmah ve ince taneli kayaç türle-
ridir. Her lamlnanm kalınlığı 3-4 mm. arasında değig-
mekte, her tabakanın kalınlığı ise 2-3 cm, dolayında
bulunmaktadır. Bu kayaçlarda (gri marnlarda) Bou-
ma dizisinin taban kesimi (a) ile onun üzerine gelen
(b, c, d) seviyeleri kesilmiş ve sadece en üst seviye (e)
korunmuştur. Mineralojik olarak gri marnlar kil mine-
ralleri, kalsit, kuvars, plajiyoklas, muskovlt, klorit ve
bazıları da bunlarla birlikte opak mineralleri içerir..Kil
mineralleri diğerlerine kıyasla çok daha egemen olup
hacim olarak her kayag örneğinin '%75 'inden fazla-
sını oluıturur; diğer mineraller İse daima çok dalia
dügük oranlarda bulunur. Gri marnlar içinde ayrıca dt-
nîzel bir çökelme ortamına igaret eden (Read ve Wat-
son 1874) çok localı Algler ve Globigerina da gözlen,
mifjtlr.

Gri marnların yukarısında yeniden kumtaşlan ve
daha sonra yeniden gri renkli marnlar gelmektedir
(bkz, şekil 3), Burada kumtaşlan daima Bouma dizi-
sinin (a) seviyesini gri marnlar ise (b) ünitesini içer-
mektedir. Tortul yapılar yer yer ve sadece litostratigra-
fik kesitin (bkz. şekil S) en üst kesimine konulan
gri marnların tabaka yüzeylerinde görülmüitür. Bu
yapılar> Karaç mahallesinin yaklaşık 1 km. güney-
batısında çok iyi izlenen ripple marklar, groove ve
flute castlardır. Flutş ve groove castlardan alman 21
Ölçümle hazırlanan gül diyagramı (şekil 4) eski akıntı,
larm (Paleoakıntı) GD-KB yönünde 'aktifini göster-
mektedir, • . . -
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*FtLtŞ.TÜBBtDllL,ERtN ÇÖKELME OBTAMLABI

Bazı yazarlara göre ( örneğin Bouma 1962, 1972,
Kuenen 1M4, 1967, Sanders 1965, Middleton 1966, Sch-
lager ve Schlager 1973, Hesse 1975) türbiditlk tortu-
lar türbldit akıntılarının, okyanus tabanı akıntıları ve-
ya tane akışının sonucu olarak oluşur; fakat türbidit
akıntıları bu kayaçların oluşumunda birinci derecede
önemli olmaktadır (Van der Lingen 1969, Blatt ve
diferlerl 1972, Selley 1976} Türbiditik bir akıntı dep.

Şekü 4 Ldce-Kulp yöresi flUş-tUrbldltlerinde İzlenen
flute ve groove «astlardan alman 21 ÖlgUmle
hazırlanan ve OD/KB yönlü tüıbiıliiik akıntı
yönüne İşaret eden gül diyagramı

Figure 4: Rose diagram of 21 measurement from flute
and groove oasts In the flysch-turMdites iof
the Uce.Kulp area, showing SB/NW current
direction of turbidity currents

rcmler, "tsunami" dalgaları, dikleşme veya meteorit
çarpma» gibi cebeplerle tortuların oldukga yüksek hız.
la aşağı doğru yuvarlandığı tortul havza yamaçlarında
meydana gelir. Ancak her ile kadar bugünkü duru-
muyla GD Anadolu bölgesi aktif bir deprem zonunda
bulunuyorsa da Liee-Kulp yöresindeki türbiditîk akın-
tılarm hangi sebeple meydana geldiğin: söylemek ka-
nıt yoklufu nedeniyle mümkün değildir.

Yöredeki filiş-türbiditler sıf ve derin su ortam-
larını simgeleyen fosiller İçerirler. Örneğin kenarları
ıjûntikli (taşınmış) Algler ve otokton Globigermalar
birlikte bulunur. Lice-Kulp filiş.türbiditlerinde varlıfı
belirlenen ve kireçli bir Alg türü olan Lithothamnium
(Genç 1977) Alp bölgesi iğin karakteristiiî olup Tersi,
yer denizlerinde çok yaygın olarak izlenmektedir
(Seward 1931, s, 421, 424). Böylece Lithothamnium'un

varlığından, yörenin filig-türbiditlerindekî Alglerin ge-
liştiği sahanın zamanla bir deniz ortamı olduğu anla-
şılmaktadır, Weiler (1960, s, 196)'ln ve Pettijohn
(1975, s, 535)'un belirttiğine göre Algler güneg ışığı-
nın ulaşabilecegi derinlikteki deniz ortamına, Globi-
gcrlnaiar ke derin veya oldukça derin ortamlara işaret
cJe.-, Aynı öneri Be ve Tolderlund (1971) ve Kukal
(1071) tarafından da desteklenmektedir. Bu nedenle
bu fosillerin yöredeki fillş-türbiditlerde birlikte bulıu
nugu, açıklanması gerekli bir husus olarak ortaya çık-
maktadır. Pettijohn (1975, s, 319, 878) bunun oldukça
sık rastlanan bir durum olduğunu ve sıf su tortulan-
njı düğme ve türbiditik akıntılarla derin su ortam,
lanna taşınması sonucu meydana gelebileceğini belirt,
inektedir, Bundan dolayı Lice-Kulp flllf-türblditlerinde
Alg- ve GlobigerinaJann birlikte bulunuşu olasılı olarak
Algleri igeren bir kısım tortunun (malzemenin) önce
sıf bir ortamda depolandığını ve bu esnada çökmeye
uf cayarak türbiditik akıntılar tarafından Globigerina-
larm bulunduğu derin ortamıla yeniden sökeldiklerlni
yan atmaktadır. Bundan bagka bu kayaçlar isinde de«
remeli tabakalanma ve laminalaşmanın izlenmesi de
bunların oldukga derin bir ortamda çökeldiklertoi sim-
geleyen başka bir veridir (Pettijohn ve diferleri 1972,
Pettijohn 1975), Diğer taraftan Özellikle Dalana ma-
hallesinin yaklaşık 1500 metre batısında, Ham derenin
günoy yamacı üzerinde filiş-türblditlerin gri renkli
marnları iğinde jips gözlenml|tlr. Bu kesimde aynca
simetrik rippl« marklar da bulunmaktadır. Har ne
kadar jipsli formasyonların bulunup» bazı yazarlar ta-
vafından (örneğin De Raaf 1964, Kinsman 1909) sıf
bir ortamın karakterlstifi olarak kabul edilirse de,
bazıları tarafından da (örneğin Sehmalz 1969, Pettijohn
1075) derin su ortamlarını simgelediği vurgulanır. Pet-
tijohn (1975, s. 434) "denizel" ve "denizel olmayanlar"
diye iki grup evaporit ayırt etmektedir. Denizel olma-
yanlar genelikle jlpa ve kaya tuzunu birlikte içermekte
ve böylece denizel olanlardan ayırt edilmektedirler, Lice
- Kulp yöresi filli-türblditlert içinde sadece jips görül-
müg, kayatuauna rastlanılmamıştır. Bu nedenle yörede-
ki jipsin varlıfı buranın zamanla bir deniz ortamı ol-
duğu pkllnde yorumlanmaktadır. Simetrik ripple
marklar genel olarak sığ veya değişken depolanma
ortamlarını karakterize eder (Van der Lingen 1968,
1069). Ancak bu yapıların varlığı ortamın derinliğini
bel'rlemede kullanılabilecek güvenilir bir veri değildir,
çünkü simetrik ripple marklar hem derin su akıntıları
ve hem de dalga işlevi sonucu oluşabilmektedir (Hee.
zen ve Hollister 1964, Mckee 1965, Kukal 1971, Pet-
tijohn 1975). Sonuç olarak yukarıda anlatılanlarla ip .
gında Lice.Kulp yöresi fili#-türbiditlerinin derin deniz
tortuları oldufu kabul edilmektedir.

"Fills" ve "türbldit" terimlerinin Llce-Kulp yöre-
aindeki gibi deniz tortularma uygulanmasında çoğu kez
karışıklığa düşülmüştür, Filif, genellikle dereceli ta,
bakalanmanm tipik olarak izlendiği ve marn, şeyi ve
kumtaşı ardalanması gösteren, çok İyi tabakalanmalı
jeosenklmal tortularının oluşturduğu kahB diziler için
kullanılan bir terimdir (Eardley ve White 1947, Kue-
nen ve Carozzi 1963, Dzulynski ve diferlerl 1959, Van
der Lingen 1969, Selley 1Ô73). Türbidit ise, kumtaş-
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larimn başhoa grovaklar tarafindan oluşturulduğu özel
bir fili§ türüdür (Bouma 10fl2l Qreensmith ve diğerleri
1»7İ). Her ne kadar "fiU| tipi türbidlt" (Kuenen 1987)
ve "fills gibi türbidlt" (Van der Llngen 1960) terimleri
bu tür dizileri adlandırmak igln kullanılmışsa da İdce.
Kulp yöre« göz önüne alındığında "filiş-türbidif te-
riminin kullanılmasının daha uygun olacağı yazar ta-
rafından benimsenmiştir. Gerçekten Idce-Kulp yöresin.
deki bu kayaçların tüm Özellikleri fillfinkine olduğu ka-
dar türbldltinkine de uymaktadır. Örneğin bazı Bou-
ma seviyelerinin izlenmiş olması türbiditik bir kökene
igaret etmekte (Bouma 1962, Crimea 1073, Selley 1976),
kaba ve İnce taneli tabakaların ağdalanması ve tipik
klregll matriks İse bu kayagların fills niteliğini sim-
gelemektedir (Middleton 1966, Van der Idngen 1969,
Horn ve diğerleri 1971, Kay 1074),

SONUÇLAB

Her ne kadar ulaşılan sonuçlar metin İçindeki ge.
rekli yerlerde verilmişse de bunların aşağıdaki gibi
özetlenmesi yararlı olacaktır:

1) Lâce-Kulp yöresindeki Miyosen tortulannm
toplandığı altı formasyondan birisi olan Üçdamlar
formasyonunun içerdiği kayaglar hem fillş ve hem de
türbidit özellikleri göstermekte ve bu özellikleri göz
önüne alınarak füii-türbidltler diye adlandınlmaktadır.
lar. örneğin tipik kumtoşı, şeyi ve marn ardal&nmas!
şeklinde gözlenen tabakalarıma ve kireçli matrika bun.
lann fillş karakterine, yörede türbiditik akıntıların et-
kin oluşu ve havzada grovakların bulunuşu ise bunların
türbiditik özelliklerine igaret etmektedir,

2) FUİi-türbiditlert oluşturan üyeler farklı Bou-
ma (1962) seviyelerini içeren dereceli tabakataamaları
ile karekterfstlktir. Örneğin grovak ve kumtagarında
Bouma (1962) dizisinin sadece dereceli tabam (a),
şeyllerde (a) ve (b) s gri renkli marnlarda bazan (b)
ve bazan da (e) Beviyeleri gözlenmektedir. Her birim
iğinde gözlenemeyen farklı seviyeler İse olasılı olarak
türbiditik akmtılar nedeniyle aşınmış ve kesilmiştir.

3) Yöredeki fîlif-türbiditler içinde sıf deniz fasi-
yeslne özgü Alglerle derin deniz faslyesini simgeleyen
Giobigermalar bir arada bulunmaktadır. Bu durum,
başlangıçta Alglerin bulunduğu bir ortamda çökelen
tortuların düşme ve türbiditik akıntıların işlevi nede-
niyle ölobigerinaların bulunduğu derin deniz ortamına
taşınması ve burada, derin deniz tortulariyle birlikte
yeniden çökelmeleri şeklinde yorumlanmaktadır,

4) Qri renkli marnlarda gözlenen flute ve groove
oastlardan ahnan ölçümlerle hazırlanan bir gül diyag-
ramına göre (bkz. ŞeîtU 4) yöredeki türbldit akıntıla-
rı güneydoğudan kuzeybatıya doğru olmuştur. Bu nok-
tadan hareketle, fiUş-türbiditlerin grovak ve kumtaş-
larmda gözlenen kuvarsit ve trakit parçalarının kay-
nağını oluşturan saha veya sahaların daha genç kayaç-
lar altında gömüldükleri kabul edilmiştir' zira IJce .
Kulp yöresinin OD kesiminde bu parçalara kaynak oluş-
turabilecek ne kuvarsitlere ne de trakitlere rastlanmış-
ta.
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