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ÖZ: Pliyosen-Kuvaterner yaşlı Palu Formasyonu Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yakın kuzeyinde ve Palu Antiklinal eksenine pa-
ralel olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır.

Kuzeyde, Hacımekke ve Avlağı köyleri çevresinde alüvyon yelpazesi ortamında çökelen fasiyesler güneye doğru örgülü
nehir fasiyeslerine geçer.

Alüvyon yelpazesi çökelleri kötü boylanmak, çamur matriksli, normal ve ters dereceli konglomera ve kumtaşlarmdan
oluşmuştur. Örgülü nehir çökelleri ise Donjek ve Scott tipi olmak üzere iki değişik model sunmaktadır. Donjek tipi örgülü nehir
çökelleri kiremitlenme gösteren düzenlenmiş ve teknemsi çapraz tabakalı kumtaşları içerir. Bunlar üst seviyelere doğru
düzenlenmemiş, kötü boylanmak konglomera ve kumtaşlarmdan oluşan Scott tipi nehir çökellerine geçer.

Donjek ve Scott tipi fasiyes geçişleri, Pliyosen-Kuvaterner döneminde yörede etkin bir tektonizmanm olduğunu
gösterir.
ABSTRACT: The Palu Formation of Pliocene-Quaternary is found to the north of East Anatolian Fault Zone and Palu Anticli-
ne axis.

Hacımekke and Avlağı villages in the north are surrounded by alluvial fan deposits and these deposits grade into the
braided river deposits to the south.

Alluvial fan deposits consist of conglomerates and poorly sorted, pebbly sandstone with muddy matriks and show nor-
mal and reverse grading. Braided river deposits display two different depositional models. The Donjek type braided river depo-
sists mainly consist of ibricated and organized conglomerates and through cross-bedded sandstones. These facies pass upwards
to te poorly sorted disorganized conglomearetes and sandstone layers of Scott type braided river deposits.

Interrelations of the Donjek and Scott type facies show that tectonism was strong in the area during the Pliocene-
Quaternary period.

GÎRÎŞ
İncelenen birim Elazığ'ın doğusunda, Keban baraj gölü

ve Murat nehri kuzeyinde yer almaktadır (Şekil 1).
Yöredeki yaşlı birimler genel amaçlı (Ketin, 1946; Tuna,

1979; Naz, 1979; Prinçek, 1979; Bingöl, 1984; Sungurlu ve
diğerleri, 1985), sedimantoloji amaçlı (Özkul, 1982) ve hid-
rojeoloji amaçlı (Bulut, 1973; Çetindağ, 1985) olarak ele
alınmış fakat, Neojen ve daha genç birimlerin stratigrafik ve
sedimentolojik özelliklerine değinilmemiştir.

Bu çalışmada yörede en genç birim olan Palu
Formasyonu'nun sedimantolojik özellikleri ve fasiyes
geçişlerine bağlı olarak tektonik-sedimantasyon ilişkileri
araştırılmıştır. İnceleme sırasında formasyonun karekteris-
tik yerlerinden sedimantolojik kesitler ölçülmüştür. Biri-
min gözlenebilen özelliklerine (geometri, yanal ve düşey
tane özellikleri, birincil tortul yapılar, doku v.b. gibi)
dayanılarak beş litofiyes ay ırtl anmış tır. Bu litofasiyeslere
bağlı olarak formasyonun çökelme ortamı saptanmıştır.
İnceleme alanında ayırtlanan örgülü nehir çökelleri M i ali
(1977)'in tanımlamış olduğu nehir modelleri ile

Ş e k i l 1 . Çalışma alanı yer buldum haritası
Figure 1 . Location map of the study orea

21





KEREY-TÜRKMEN



PALU FORMASYONU

karşılaştırıîmıştır. Çapraz tabakalar ve kanal eksenlerinden
yararlanılarak paleo-akmtı analizleri yapılmıştır.

Palu Formasyonu konglomera, kumtaşı ve
çamurtaşlarmdan teşekkül etmiştir. Birim ilk defa Ko-
vancılar ve Palu yöresinde Çetindağ (1985) tarafından Palu
Formasyonu olarak adlandırılmış ve haritalandırılmıştır.
Araştırmacı birimin yaşım stratagrafik konumuna göre
Pliyosen-Kuvarterner olarak vermiştir.Aym birimi Çaybağı
yöresinde; Tuna (1979) "Pliyo-Kuvarterner Çökelleri" ola-
rak, Türkmen (1988) ise Palu Formasyonu olarak harita-
landırmışlardır. Formasyon Çaybağı yöresinde kuzeyde
Fahribey, Avlağı, Kirvaköy ile güneyde Engüran-
Hacımekke köyleri arasında doğu-batı doğrultusunda Palu
Antiklinal eksenine (Tatar, 1986) paralel olarak uzanır.
Yörede en genç birim olup, Yüksekova Karmaşığı,
Kırkgeçit Formasyonu ve Çaybağı Formasyonu'nu açısal
uyumsuzlukla örtmektedir. Çaybağı batısında Çaybağı For-
masyonu üzerine tektonik dokunakla gelir (Şekil 2).
FASlYESLER VE LlTOFASİYES TOPLULUKLARI

Palu Formasyonu'nu oluştaran kayaçlarm geometri,
yanal düşey tane özellikleri, birincil tortul yapılar ve doku
v.b. gibi özelliklerine göre litofasiyesler ayırtlanmıştır.
Buradaki istif tanımlarında Miall (1977)'in terimleri ve
şekiller üzerindeki litofasiyes kodları da aynı
araştırmacıdan alınmıştır. Bu formasyon içerisinde
ayırtlanan litofasiyesler: PF]_- Düzenlenmiş konglomera-
lar, PF2- Düzenlenmemiş konglomeralar, PF3- Matriks des-
tekli konglomeralar, PF4- Teknemsi çapraz tabakalı
kumtaşları, PF5- Çamurtaşlarıdır.
Li tofas iyes ler
PF1- Düzenlenmiş Konglomeralar

Çakılların yer yer iyi yuvarlaklaşmış, yer yer derecelen-
me gösteren gri renkli, matriks destekli konglomeralardır.
Çakıl boyutları 5-6 cm. kadardır. Normal dereceli seviyele-
rin tabana daha yakın kısımlarında çakıllar binik dizilimli-
dir. Bunların orta eksenleri üst üste gelecek şekilde dizil-
mişlerdir. Düzlemsel çapraz tabakalanma gösteren
seviyelerde, çakıllar bu tabakalanma düzlemine paralel ola-
rak sıralanmıştır (Şekil 3). Bunlar Miall (1977)'in Gm ve
Gp litofasiyesleri ile çok yakın benzerlikler gösterir. Bu
durum Deliktaş Tepe ve Hacısam köyü güneyinde kum ocak-
larında görülür. Çakıllar Yüksekova karmaşığı ve Kırkgeçit
Formasyonundan kaynaklanmış olup andezit, bazalt,
kumtaşı ve kireçtaşlarından oluşmuştur.

Konglomera ile başlayıp yukarıya doğru bazen kumtaşı
bazen de killi seviyelere kadar geçen dereceli yapıların,
akarsu yatağının gittikçe dolması nedeniyle azalan akım
hızlarına bağlı olarak gelişebilir (William ve Rust, 1969).
PF2- Düzenlenmemiş Konglomeralar

Çakılları gelişigüzel dizilmiş olup yönlenme ve derece-
lenme görülmemektedir. Çakıllar oldukça kötü boylanmalı
ve boyutları 5-25 cm arasında değişir. Bazı seviyelerde
düzlemsel çapraz tabakaları kumtaşı mercekleri görülür. Bu
konglomeralar zayıf çimentolu kum matriks destekli olup
masif özellik göstermektedir. Yer yer de tane desteklidir.
Genellikle gri renklidir. Bunlar Miall (1977)'in Gm ve Gms
litofasiyeslerine benzerlik gösterir.

Bu konglomaralarda hızlı depolanma nedeniyle depo-
lanma öncesi tane boyunda bir seçilme olabilmesi için ye-

terli zamanın olmadığı bu nedenle de derecelenmenin mey-
dana geldiği sanılmaktadır (Hein, 1982).
PF3- Matriks Destekli Konglomeralar

Kötü boylanmak, matriks destekli, normal ve ters dere-
celi ve kırmızı renkli konglomeralardır. Çakılları oldukça
köşeli, boyutları 3-50 cm arasında değişir. Matriks çamur
olup içerisinde çakıllar yüzer durumdadır. Çakılların litolo-
jik bileşimi yerel olarak değişmektedir. Kuzeyde Başerat ve
Kirvaköy çevresinde yol yarmalarında volkanik çakılların
yoğunluk kazandığı görülürken, batıda Mustafaköy ve
Hacımekke köyü çevresinde kireçtaşı ve kumtaşı gibi sedi-
manter kökenli çakılların yoğunluğu göze çarpar.

Konglomeraların kötü boylanmalı olması, çakılların
çamurtaşı içerisinde yüzer durumda bulunması; bu fasiyesin
yüksek viskoziteli çamur akıntıları ile çökeldiği savım des-
teklemektedir.
PF4- Teknemsi Çapraz Tabak«alı Kumtaşları

Gevşek çimentolu, gri renkli, orta ve iri taneli
kumtaşlarmdan teşekkül etmiştir. Bunlar, konglomeralar
üzerine dereceli olarak gelir. Bazı seviyelerde ise konglomera
mercekleri içerir. Taneleri oldukça iyi yuvarlaklaşmış ve
boylanmıştır. Kalınlığı 3-4 m. kadardır. Çapraz tabaka
kalınlığı 2-3 cm dir. Miall (1977)'in St litofasiyesine benzer.

Bu fasiyesin düşey ilişkilerine göre, akarsuların taban-
larmdaki çukurlukların aşmmaksızm sonradan doldurul-
masıyla oluşmuş olabileceği (Örn. Harms ve Fahnestock,
1965; Kerey, 1982) düşünülmektedir.

Ş e k i l 4. Palu formasyonunun şematik depolanma

modeli

F i g u r e 4. Schematic depositional model for the Palu

Formation.

PF5- Çamurtaşları
Masif, seyrek çakıllı, kırmızı ve bordo renkli düzeyler

halindedir. Genellikle matriks destekli konglomeralar
üzerine gelir. Üst kısımlarında ise kalişi içeren eski toprak
seviyeleri görülür. Bazı seviyelerde yer yer küçük ölçekte
konglomera ve kumtaşı mercekleri gözlenir (Şekil 3).
Kalınlıkları 4-45 m. arasında değişir.

Küçük ölçekte konglomera ve kumtaşı mercekleri içeren
bu kırmızı çamurtaşları yaygı çökelleri (sheet flood) olabi-
leceği ve bunların sediment yüklü sığ yaygı akıntıları
içerisinde ve üst akıntı rejimi şartlarında oluştukları
sanılmaktadır (Hok, 1967; Collins, 1978).
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Litofasiyes Toplulukları
Palu Formasyonunda (bu çalışmada) ayrılan fasiyesler

iki temel topluluk oluşturur.
1- Alüvyon yelpazesi litofasiyesleri
a- iç yelpaze astfasiyesi
b- Orta yelpaze astfasiyesi
2- Örgülü nehir litofasiyesleri
a- Donjek tipi fasiyesler
b- Scott tipi fasiyesler

1- Alüvyon Yelpazesi Litofasiyesleri
Bu fasiyes topluluğu PF2, PF3 ve PF5 fasiyeslerini kap-

sar ve Çaybağı, Avlağı, Başerat ve Hacımekke köyleri
çevresinde görülmektedir. Yörede geniş alanlarda
yayılmakta olup, kalınlığı yanal olarak değişmektedir.
Ölçülebilen kalınlığı 130 metredir. Bazen Yüksekova
Karmaşığı bazen de Kırkgeçit Formasyonu üzerinde geniş
düzlükler oluşturmuştur. Yüksekova karmaşığı üzerine
geldiği yerlerde volkanik çakılların yoğunluğu ve kırmızı
bir görünüm kazandığı dikkat çeker. Kırkgeçit Formasyonu
üzerinde ise, kumtaşı çakılları yoğunlukta ve kirli sarı
görülmektedir. Beslenme yönü kuzeyden güneye doğrudur.
Yani kuzeyde oldukça kötü boylanmak, çamur matriksli,
blok boyutuyla gereç içeriği halde, güneyde kumlu ve
çamurtaşlı gereçlerin arttığı ve içlerinde kanal dolgularının
geliştiği görülmektedir. Buna göre alüvyon yelpazesi fa-
siyesi iki astfasiyese ayrılmıştır (Şekil 4).

a- İç Yelpaze Astfasiyesi: Matriks destekli kong-
lomeralardan oluşan bu fasiyesin litolojik özellikleri yerel
olarak değişmekte olup Kirvaköy ve Başerat köyü arasında
tüf, andezit, bazalt çakılları yoğunlaşmaktadır. Avlağı ve
Mustafaköy arasında ise çakılların çoğunluğunu kumtaşı ve
kireçtaşları oluşturur. Biniklenmiş çakılların (kiremitlen-
me) azlığı, değişik boydaki tanelerin bir arada olması, çok
iri blokların bulunması, bazen ters derecelenme göstermesi
ve çamur matriksli olmaları, bu konglomeraların karasal
moloz matriksli olmaları, bu konglomeraların karasal
moloz akmaları ile oluşan iç yelpaze fasiyes topluluğunu
karakterize edebileceği sanılmaktadır (Nilsen, 1982,1985).
Bu fasiyesin incelenmesi sırasında kesit ölçülebilecek
mostra bulunamamıştır.

b- Orta Yelpaza Astfasiyesi: Bu fasiyes PF2, PF3
ve PF5 litofasiyeslerinden oluşmuştur, inceleme alanında iç
yelpaze fasiyes inden orta yelpazeye doğru tane boylarının
inceldiği, yanal yayılımm arttığı gözlenmektedir. Bu durum
en iyi Hacımekke Köyü'nün batısında dere yarmalarında iz-
lenmektedir. Konglomera ve çamurtaşlarmdan oluşan arda-
lanmalı istiflerden kuruludur. Herbir istifin kalınlığı 10-45
m. arasında değişmektedir. Kanal dolguları içerisinde 70-80
cm. ye yaran iri kireçtaşı blokları bulunmaktadır ve araları
3-4 cm'lik andezit, bazalt çakılları ile doldurulmuştur. Tane-
ler iç yelpaze çökellerine göre daha iyi yuvarlaklaşmış, yer
yer vadoz çimento gelişmiştir. Çakılların çoğunluğunu
Nummulites'li kireçtaşları ve kumtaşları oluşturur. Bunlarda
yer yer çamurtaşı mercekleri ve ters derecelenmeler gözlenir
Şekil 3. Üst seviyelerde çamurtaşlarmm kalınlıklarının art-
ması, ortamın yavaş yavaş yataya yaklaştığının ve enerji-
nin azaldığının göstergesi olabilir (Selley, 1980). Bu fa-
siyesler güneye doğru, akıntı yönü doğudan batıya doğru
olan örgülü nehir çökellerine geçmektedir (Şekil 4).

Iç-orta yelpazelerde moloz akması çökellerinin daha

fazla bulunmaması; iklime, topografik eğimin düşük
olmasına ve havzayı besleyen kaynak alanından gelen.mal-
zeminin azlığına bağlanabilir.
2- Örgülü Nehir Litofasiyesleri

Örgülü nehir litosfasiyes topluluğu, Kovancılar-Palu ka-
rayolunun sağında yol yarmalarında, Deliktaş Tepe ve
Hacısam Köyü güneyinde kum ocakları içerisinde tipik ola-
rak yüzeylenmektedir. Kalınlığı yaklaşık 90 m. kadardır.
Tane boyları yukarıya doğru incelen devirli istiflerden
oluşmuştur. Bu istiflerin herbirinin kalınlığı ortalama 10
m'dir. Alt seviyelerdeki düzenlenmiş konglomera ve
kumtaşları yukarıya doğru, düzenlenmemiş konglomeralara
geçer. Bu litofasiyes değişikliğine bağlı olarak iki tip
örgülü nehir fasiyesi ayırtlanmıştır (Şekil 3).

a- Donjek Tipi Fasiyesler: Bunlar PF1 ve PF4
litofasiyeslerinden oluşmuştur. Konglomeralardaki
düzlemsel çapraz tabakaların boyu 1-1,5 m arasında
değişmekte ve çakıllar çapraz tabaka düzlemine (fore-
set'lere) paralel olarak uzun eksen boyunca dizilmişlerdir,
inceleme alanında, merceksel geometrili konglomera (Gm,
Gp) ve teknemsi çapraz tabakalı kumtaşları (St) ile temsil
edilen bu fasiyes Miall (1977)'in tanımladığı Donjek tipi
örgülü nehir modeline benzerlik gösterir. Büyük ölçekli
çapraz tabakalanma gösteren tane destekli, binik dizilimli,
ince tanelerin azlığı, sık aşınma yüzeylerinin gelişmiş
olması onların yüksek enerjili örgülü nehir ortamında
çökeldikleri ve yönlenme gösteren çakılların uzun eksenle-
ri üst üste gelecek şekilde dizilmiş olmaları nedeniyle boyu-
na kum barları olabilecekleri sanılmaktadır (Rust, 1978;
Bridge, 1985). Bazı yüzleklerde kanal dolgularının taban-
larında, kanalın bank kenarından kopup kanalın içerisine
düşen 20-25 cm çapında çamur topları da bulunmaktadır. Bu-
radaki akıntı yönü DKD'dan BGB'ya doğrudur.

b- Scott Tipi Fasiyesler: Genellikle düzlemsel
çapraz tabakalı kumtaşı (Sp) mercekleri içeren düzlenmemiş
konglomeralardan (Gm, Gms) oluşmuştur. Deliktaş tepe'de
ve Hacısam köyü güneyinde görülmektedir. Kendi içerisinde
ardalanmalı istiflerden oluşmuştur. Konglomera çakılları 20
cm'ye kadar çıkmaktadır. Alt seviyelerde kiremitlenme
görülür Çakıllar iyi yuvarlaklaşmış ve sıkı tutturulmuştur.
Bazen tane bazen de matriks desteklidir. Bu tip fasiyesler
(Gm, Gms, Sp) Scott tipi örgülü nehir çökelleri olarak yo-
rumlanmıştır (Miall, 1977; Cant, 1982).
TARTIŞMA VE SONUÇLAR

inceleme alanında bazı tektonik ve sedimentolojik
olaylar arasındaki ilişkileri karşılaştırmak gerekir. Palu
Formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülen Üst Miyo-
sen-Pliyosen yaşlı Çaybağı Formasyonu yoğun tektonik
tesirler altında kalmış ve kanatlarının eğimi 70-80 dereceye
varan antiklinal ve senklinaller oluşmuştur. Palu Forma-
syonu ise bu antiklinal eksenlerine paralel olarak uzanmak-
tadır.

Kanal sistemlerinin küçük ölçekli ritmik tekrarlı tortul
karakteri (otocylic deposition) göstermesi, ortamın enerji-
sindeki periyodik değişimleri işaret eder. Çeşitli
araştırmacılar tarafından allosiklik tip depolanma olarak
adlandırılan Donjek ve Scott tipi fasiyes geçişi yörede
etkin bir tektonizmayı işaret eder (Steel ve Aasheim,
1978). Benzer şekilde, Kazancı ve Gökten (1988) Ankara
kuzeyinde Paleosen tortulları üzerinde aynı fasiyes
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geçişlerini yöredeki tektonik hareketlerin etkin oluşuna
yorumlamışlardır.

Palu antiklinalinin eksenine paralel olarak uzanan ve
geniş alanda yayılım gösteren alüvyon yelpazesi ve akarsu
çökellerinin bu antiklinalin yükselmesine bağlı olarak
oluştuğu söylenebilir. Bu yükselme ise Arap Plakasının
Anadolu Plakası altına dalması ile oluşan ve günümüze
kadar devam eden yaklaşık K-G doğrultulu sıkışmanın
(Şengör, 1980) sonucu olmalıdır.

İnceleme alanında yapılan çalışmalarda elde edilen
sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.

1- Palu Formasyonu içerisinde iç ve orta yelpaze astfa-
siyeslerinden oluşan alüvyon yelpazesi fasiyesleri ile Don-
jek ve Scott tipi örgülü nehir çökelleri ayırtlanmıştır.

2- Alüvyon yelpazelerinin taşınma yönünün kuzeyden
güneye, örgülü nehirlerin taşınma yönünün ise doğudan
batıya doğru olduğu saptanmıştır.

3- Alüvyon yelpazesi ile örgülü nehir çökelleri
arasındaki fasiyes ilişkileri çökelme modeli ile
açıklanmıştır.

4- Donjek ve Scott tipi litofasiyes geçişlerinin
oluşturduğu çevrimsel depolanma ile Pliyosen-Kuvarterner'de
yörede etkin bir tektonizmanm olduğu saptanmıştır.
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