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O Z * Karsanü BöLgesi'nde (Kuzey Adana) yeralan 75' km. karelik inceleme alanındaki Miyosen yaşlı kumtaşlan, yörede yapılmış sedı-
mantolojık kesitler vasıtasıyla ve s edim an ter yapısal» dokusal ve petrografik açılardan incelenmiştir. Be çalışma sırasında yapılmış mikro-
paleontolojik etüdler sonucu Karsanü Formasyonu'nun yaşı, önceki araştırıcılardan farklı şekilde, Üst Miyosen olarak saptanmışın.
Bölgede yapılmış jeolojik» mikramineralojik ve petrolojik çalışmalann sonuçlarına dayanarak Karsanü Formasyonu'nun, incelenen bölge
için geçerli, tortullaşma modeli, ve paleocoğrafîk evrimi saptanmıştır. Bu modele göre Karsanü Formasyonu otoklon kumlu-çamurlu istifi-
nin Sığ Denizel; alt-orta ve orta-üst kesimlerinde görülen yerel kömür içerikli ailokton karbonatlı seviyelerin ise lagüner ve/veya fluvial
ortamlarda çökeldiği kakıl edilmiştir. İnceleme alanında yapılmış sedimanter petrolojik çalışmalann sonuçlan, Karsanü arenitîeri detritik
malzemesinin kuzeydeki bazik-ultrabazik kayaçlarca zengin Ur provenanstan türediğinı (Toros OfiyolİLİk Yitilme Karmaşığı); diğer sedi-
manloiojik veriler' ise Karsanü stratigrafik istifinin yay-hendek bölgesi, yakın, çevresinde çökeldîği ihtimalini ortaya koymuştur.

A B S T R A C T ? Structural.» textural and petrographical properties and paleocunent directions of the Miocene Karsan ti sandstones
have been investigated within an area of 75 sq-km in. tie Karsanü. region (N of Âdâna) by means of detailed sedimentological logging and
sedimentary petrological studies. The geological age of the Kanamı Formation has also been determined by microfossil dating as Upper
Miocene. On 'the basis of detailed geologic, micromineralogic and petrological studies. 'The sedimentation model and paleogeographlcal
reconstraction of the Kars anlı Formation in area investigated were reconstructed. As a result of these studies it has been postulated that the
clastic sequence of Aie Karsantı Formation deposited in a shallow marine environment with two allocthonous coalbearing carbonate levels
in the. lower - middle and middle- upper levels which formed tinder lagunar and/or fluviatile conditions. Results of these sedimantarv petro-
logical studies revealed that detritus of the Karsanti arenites were derived from a. northernly basic-ultrabasics rich provenance, i.a. Taurus
ophi.oliti.que Subduction Complex, and. Karsanti stratigraphie sequence postulated as an arctrench gap related sedimentary unit.

GlRtŞ ve ÖNCEKt ÇALIŞMALAR
Çukurova Tersiyer Basenftıin kuzey kesimimde yer

alan :inceleme alam Adana, ilinden 90 km. uzaklıktaki Ka-

raisalı ilçesi Karsantı nahiyesi sınıfları içerisindedir

{Şekil 1).. Yaklaşık 75 km^'Iik alanı kapsayan bölgede,

litolojik olarak iki. ana birimden UM Üst Kretase yaşlı.

ofiyolitik kayaçlar grubu (Karsantı Ofiyoliüeri: Abacı ve

diğerleri, 1985)» diğeri ise kumtaşı-şeyl-manı ardalan-

rnasından oluşmuş Karsantı Formasyonu, kırıntılı istifidir

(Schmidt, 1961),

Bu çalışmanın amacı 1500 m. kalınlığındaki Osl

Miyosen yaşlı Kar sann Formasyonu kumtaşlannı sedi-

mantolojik. petrolojik ve mikromineralojik açılardan in-

celeyerek bölge detritik materyalinin paleoprovenaııs ve

kaynak, kay aç türlerini saptamaktır.

Güney Türkiye'nin iki Önemli sedimanter hav-

zasından biri oları, ve ilhan (1976) ile Gökçen, ve diğerleri.

(1985)'in Adana ve iskenderun alt basenlerine ayırarak in-

celedikleri Çukurova Baseni son 50 yılda yerli ve yabancı

birçok araştırıcı tarafından çalışılmıştır. İnceleme bölgesi

ve yakın, civarına ilişkin, önceki çalışmalar özellikle ul-

trabazik kayaçların petrografisi ve maden jeolojisine

yöneliktir. Orta Toros Kuşağı ofiyol.it karmaşığının

yöredeki tektonik konumunu vurgulayan ilk araştırıcılar

olan. Mete (1939», 1956) ve Blıımenüıal (1952),, aynı za-

manda bölgenin stratigrafik birimlerini de incele-

mişlerdir. Daha somaki yıllarda yapılmış- çalışmalar,.

ekonomik jeolojiye yönelik incelemeler1 olup bunlar

sırasıyla Ovalıoğlu. (1963% Çabuk ve diğerleri. (1977),

Bingöl (1978), ile Çataldı. (1983)'e ait petrografi ve

maden yatakları içerikli araştırmalardır.

Yakın geçmişte Karsantı dolayında yapılan ça-

lışmalar ise Tekeli ve diğerleri (1983) ile Abacı ve

•diğerleri. (1985)*e aittir. Bunlardan Tekeli, ve diğerleri

(1983) Aladağ Bölgesinin jeolojisini. Abacı ve diğerleri

(1985) ise Karsantı yöresi kumtaşlannm sedimanter mi-

neralojik içeriklerini inceleyerek bazı önemli stratigra-

fik,tektonik ve sedimantolojik sonuçlara varmışlardır.

Bölgedeki son araştırma 1. ve 2,. yazarların Kar-

santı bölgesi Tersiyer istifinden, sedimantolojik ve sedi-

manter petrolojtk yöntemler kullanarak yaptıkları mas-

ter tezleridir (Abacı 1986» Yutmea 1986).
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f. Inceteme iteninin basMsf tiriimiş jsotaf hantası

F/gür* f, Simplified geologic map of the investigated area

BÖLGESEL JEOLOJİ
Kârsantı Bölgesinin içinde bulunduğu Çukurova

Baseni Batıda Ecemif Fayı, kuzeyde Toros Dağlan ve
doğuda Amonos Dağlan ile çevrelenmiştir. Basendeki en
eski birim Paleozoyik yaşlı siyah-gri renkli rekristalize
kireçtaşı ve şistler olup Kârsantı civarında gözlen-
memiştir, Bölgede Mesozoyik genellikle kireçtaşlan ile
temsil olunmaktadır, Triyas-Jura karbonatları bölge ku-
zeyinde, Kretase kireçtaşlan ise Gülek Boğazı ve Kozan-
Ceyhan arasında iki bant halinde yüıeylenmektedir
(Temek, 1957), Karsanü nahiyesi vè yakın civarında
gözlenen Üst Kretase yaşlı OfiyolitiM Karmaşık, bölge
MesozoyiğMn Toros eteklerinde karakteristik ve yaygın
litolojik birimini oluşturmaktadır, Bu karmaşığı oluşturan
ulttabazikler; tektonit, kümülat ve volkanosedimanter«
lerle temsil edilen primer birlik ile bunları kesen dolerit-
diyabaz dayklanndan meydâna gelmiştir pingöl, 1978).

Çukurova Baseninde geniş yayılma sahip Seno-
zo^ik formasyonları bölgenin kuzeybatısında düzenli bir
Neojen istifi sunarken doğu ve güneydoğu kısmında ke-
sintili durumda gözlenmektedir (Schmidt, 1961), Paleo-
jen'e ait mostralara ise inceleme alanında rastlanmamıştır.

Güneyde Misis Grubu olarak adlanan birimleri Schmidt
(1961) isalı Katasteöfîk Fasiyesi" ve "Karates Klastik
Fasiyesi" şeklinde formasyon olarak incelemiştir. Bu
yöredeki karmaşık (Misis Grubu) üzerinde stratigrafîk,
sedimantolojik ve tektonik açılardan bölgesel bir
araştırma projesini yakın zamanda tamamlamış bulunan
Gökçen ve diğerleri (1985, 1986 a ve b), ölistostromik
bünyedeki İsalı Formasyonu'nun yaşının Akitaniyen (Alt
Miyosen), kumtaşı-marn ardalanmasından oluşan tipik de-
rin deniz türbidît ve yelpaze fasiyesindeki Karatas For-
masyonunun ise Miyosen yaşında olduğunu belirt-
mişlerdir. Bu araştırıcılar ayrıca İsalı Formasyonunun
yaygerisî, Karataf kumtaşlannın ise y ay önü ortamlarında
çökeldiğirü ve ofiyolotik karmaşık bileşenlerinin jeolo-
jik-petrolojik kökenini saptamiflardir (Gökçen ve
diğerleri, 1986), Basenin kuzeybatısındaki Miyosen
çökelleri ise tabanda konglomera seviyesiyle başlayarak
kumtaşı (Güdirli Formasyonu) ve bol fosilli resifal tafları
(Karaisalı Formasyonu) ile devam etmektedir (Görür,
1979). Orta Miyosen yaşmda olduğu saptanmış (Güvenç
Formasyonu) birimler ise kumtaşı, şeyi, silttaşı ve
kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur (Schmidt, 1961).
Adana iÜ kuzeyinde, Balcalı Köyü civarmdA mostra veren
Üst Miyosen yaşlı Kuzgun Formasyonunun Sığ denizel-
geçiş ortamlarında çökeldiği Gürbüz ve diğerleri (1985)
tarafından saptanmıştır. Taban ve üst seviyeleri marn-
çamurtaşı litolojilerinden oluşmuş birim çapraz tabakalı
konglomera ve kumtâflan ile karakteristiktir, Âym for-
masyonda çalifmif olan Yetiş ve diğerleri (1986) ise bu
birimin havzanın kuzeybatısında karasal nitelikli
çökellerden oluştuğunu belirtmişlerdir. Âdana-Seyhan Ba-
raj Gölü kuzeyinde görülen Memişli Formasyonu kumtâşı-
kumlumarn-silttaşı ardalanmasmdan oluşmuş ve yaşı Mes-
siniyen olarak saptanmıştır,

Tarsus-Adana-Kozan-Karsantı arasındaki bölgede
yüzeylenen sanmsi-gri renkli kaim tabakalı konglomera,
©rtâ-mee tabakalı kumtaşı ve marn-şeyl ardalanmasmdan
oluşmuş istif üzerinde jipsli seviyeler yeralmaktadır
fTernek 1953, 1957). Gürbüz ve Gökçen (1985) fluviyal/
akarsu (Sulu Karasal) ile sığ denizel sedimanlarm ardalan-
masından oluşan bu formasyonun (H andere Formasyonu)
yaşının Pliyosen olduğunu belirmişlerdir.

Çukurova Baseninde geniş alanlar kaplayan en
genç birimler çimentosu/., gri renkli, çakıl, kum ve kil-
lerden oluşmuş PHyosen-Pleyistösen yaşlı çökeller ile Ta-
taça çakıltaşlan, bazaltlar« kalis oluşumları ve alüv-
yonlardır (Kapur ve diğerleri, 1984).

STRATİGRAFİ ve SEDİMANTOLOJİ
Stratigrafi

Bu araştırmanın yapıldığı detritik sedimanlardan
oluşmuş Kârsantı Formasyonu; altta Üst Kretase yaşlı
Ofîyolitik Karmalık ile uyumsuzdur (Abacı ve diğerleri,
1985), Çalışma alanının KD-GB doğrultusunda uzanan
Kümbükü Deresi boyunca yüzeylenen stratigrafik istifi
yaklaşık 1500 m. kalınlıkta olup araştırma bu dere bo-
yunca yapılmıştır.
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Karsantı Formasyonu tabanda olistostromik
görünümlü rösedimante konglomeralarla,» alt-orta ve oıta-
ûst seviyelerinde ise. knıntaşı-şeyl ardalanması île karakte-
ristiktir. Ofiyolitik karmaşıktan türeme çakıllar içeren bu
konglomeralar kırmızı, yeşilimsi renkte olup» tane 'boyu
oldukça değişken bileşenlerden, meydana gelmiştir. Üste
doğru tabaka kalınlığı ile tane boyunun küçüldüğü bu
rösedimante oluşumlar, litolojinin gri-koyu gri renge
dönüştüğü, yaklaşık 20 m. kalınlıktaki kumtaşı-şeyl aıda-
lanmasını takiben, istifte tekrar görülür (Şekil 2). B>u
çakıltaşlarının değişik kumlu seviyelerinden alınmış
örneklerde, kesim yaş verecek fosile rastlanmamıştır.,

$ # f i 2 inceleme alanının genelleşt^miş stratigrafi kesil

Figufd 2., Generalized stratigraphie section d the investigated ama

'Doğrultu boyunca belirgin yanal devamlılığa sahip
grovak bünyeli knmtaşlan, OTta-kalın tabakalı (25-100
cm.), paralel kenarlı olup yer' yer küresel, ayrışma
göstermektir, önceki araştırıcılardan Schmidt (1961) la-
rafmdan da belirtildiği gibi Karsanb Formasyonu kum-
taşlarmda yer yer bitki kalıntılarına, ve istifim 'iki seviye-
sinde yerel linyit oluşumlarına rastlanılmıştır (Şekil 2).
Şekilden de gärOldQgQ gibi bu oluşumlardan ilki. istifin alt.
seviyelerindeki karbonatlı serînin tabanında; ikincisi ise
istifin ist. seviyelerine doğmı Kabasakal Köyü girişinde
dere. yatağı içindeki,, kesitte gözlenen, kumtaşlan altında
yer .almaktadır (Yurtmen, 1986).

Çalışma alanmdaki kumtaşlan güneybatıya eğimli.
ohıp havza oltalarına doğru, yataylaşmaktadn*. İnceleme
alanı, ölçülmüş stratigrafi kesitinin güzergahı üzerinde bu-
lunan Kabasakal Köyünün 750 m. güneyinde K 15 B ek-
sen doğrultulu bir senklinalin varlığı da saplanmıştır. Bu
detritikler üzerinde diskordan* olarak, değişken tane boylu
bileşenlerden oluşmuş, kahverengi-kırmızımsı renkli.
çakıllı - kumlu birim yeralmaktadır.

İstifin marn-çamurta;ı arakatkı seviyelerinden
alınmış örneklerde yapılan, paleontolojik tayinlerde Cy-
prinotus, Eucypris, Loxoconcha, Costa, Heterocypris,
Tkyrrenocythere, Vîviparus, Planorbis cinsleri, bulunmuş
ve Ost Miyosen (Fonsiyen) olarak yaş verilmiştir
(Determinasyon: Doç. Dr.. N. Gökçen, Ç.Ü. Adana).

iS edim antoloji
Miyosen, yaşlı Karsantı Farmasyonu tabakalarınm

içerdiği makro ve mikro sedimanter özellikler, başka
deyişle tortul yapılar ve dokusal özellikler bu bölümde
incelenecektir.

Sedimanter Yapılar İnceleme bölgesi kumtaşı taba-
kalarında ve- yer yer de tabakalar arasında birkaç tipte
primer sedimanter yapıya rastlanılmıştır. Bir tabaka
içinde ve. tabakanın tabanından ortalarına, doğru kırıntılı
malzeminin tane boyundaki kademeli küçülme olarak
tanımlanan ""dereceli tabakalarıma'1* veya "dikey tane boy-
laması", (Gökçen, 1972) inceleme alanında kaba kum
boyu bileşene sahip,,, 20-40 cm. kalınlığındaki tabakalar-
da gözlenmiştir. Formasyon tabanındaki konglomera se-
viyeleri ile istifin 1st kısımlarında tekrarlanan bunların
eşdeğerlerinde yer alan. çapraz tabakalarıma düzlemsel
tiptedir. Tanelerin uzun eksenleri boyunca .akıntı yönünde
paralel, dizilmesi çakıllı seviyelerde gözlenmiş ve bu
yapıdan paleoakıntı yönü ölçülmüştür.

Tabaka üstü yapılarından, çalışma bölgesi ince
kumtaşı-silttaşı tabakalarının list yüzeylerinde asimetrik
tipte tipıl marklar yer almaktadır. Tabakalar arası kayma-
oturma, (slumplar) yapılarına, istifte iki farklı yerde rast-
lanılmıştır. Bunlardan birincisi kalınlıkları 0,5-1 m ci-
varında iki seviye halinde gözlenmiştir. İkinci, slump
yapısı ise Kabasakal köyü girişinde körntirlü seviyelerin
üzerinde yer almaktadır' (Şekil 2). Bu tür kayma yapı-
larının havzanın kenar kısımlarında oluştukları; eksen
doğrultularının ise o yöredeki, paleo kara-deniz sınırının
uzantısına, paralel olduğu kabul, edilmiştir (Potter ve Petti-
john, 1.963; Gökçen, 1981; Collinson ve Thomson,
1-982; Mial, 1985).. Buna bağlı, olarak kayma kıvrım ek-
senleri doğrultusu ölçülmüş ve bu işlem, sonucunda, paleo
kara-deniz. sınıruunv K.KB-G.GD yönünde uzanabileceği
g&flşa, yakın bölgelerde de incelenmesi koşulu ile,
ağırlık kazanmıştır.

Dokusal Özellikler Araştırma bölgesi kumtaşlarının.
tane boyu dağılımı ve istatistiksel parametreleri,
örneklerin jince kesitlerinde., mikroskop yardımıyla
yapılmış çalışmalarla elde edilmiştir. Bu. analiz, so-
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nuçlaruıın sedimanlarm tâfmma mekanizması ve tortul-
laşma bölgesi hakkında (Gökçen, 1981; Leeder, 1982);
tane boyu istatistiksel parametreleri koordinat iliş-
kilerinin ise bu malzemeyi havzaya taşımış ve go-
kelten! akmtilarm türü, tipi ve enerjisinin saptanmasında
önemli sonuçlar verdiği bilinmektedir (Folk, 1968; Nor-
man, 1972; Mİall, 1985),

Tane Boyu Dağılımı ve istatistiksel Parametreleri:
Calisma alam kırıntılı istifinden amaçsal seçim yöntemi
ile alınmış 36 örneğin ince kesitlerinde 200 tanenin zahi-
ri uzun ekseni ölçülmüştür. Elde edilen değerler log-
olasılık kağıdının absisine tane büyüklüğü 0 birimleri
cinsinden, ordinatına da dağılımın kümülatif frekans
değerleri geçilerek tane boyu dağılım eğrileri çizilmiştir
(Şekil 3), Bu eğrilerden Folk ve Ward (1957)fnin türettiği
4 eşitlik yardımıyla örneklerin istatistiksel parametreleri
hesaplanmıştır. Ortalama tane boyu (Mz), grafik standart
sapma (Sı), grafik skivnes (asimetri-Slq) ve grafik kurto-
sis (basikhk-KQ)'den oluşan bu parametrelerin eğrinin
yaklaşık % 70=75'lik kısmını kapsadığı, bu nedenle
güvenilir sonuçlar verdiği bilinmektedir (Folk, 1968;
Gökçen, 1976),

Şekil 3. Karsantı Formasyonu kumalarının tane boyu dağılım eğrileri
Figum $* Grain s i l i distribution of the selected sandstone of the
Karsarrtı Fermaten
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İncelenmiş örneklerin tane boyu dağılım karakte-
ristikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Çizelge 1).

1. Ortalama tane boyu (Mz) bu kırıntılı Örnek-
lerde 0,79 $ ile 3,0 $ arasmda değişmektedir, Bu şekilde
(1968)'de verilmiş Wentworth-Udden ölçeğine göre kum-
taf lan ince-kaba kum boyundadır,

2. Örneklerin boylanma değerleri mm, 0,28 $ ile

max, 1,41 $ arasındadır. Bununla beraber ortalama

değerleri 0,53 0 üe 1,0 0 arasında değişmektedir, Bu so-

nuçlara göre kumtaşlan orta derecede kötü boylanmıştır.

3 , Örneklerin grafik skivnes veya âiimetri (Ski)
değerleri -0,05 ile 0t18 arasındadır. Bu değerler örnek-
lerin sınırda simetrik bir yamukluğa sahip olduğunu gös-
termektedir. Başka deyişle incelenmiş örneklerde iri ve
ince taneli elemanlar (kaba kum-kil boyu) arasında dü-
zenli bir dağılım vardır (Blatt ve diğerleri, 1972),

4, Grafik kurtosis veya basıklık (Kg) değerleri

ise 0,77 0 ile 1,38 0 arasında değişmektedir. Bu sonuç
kumtaşlarmm platıkurtik ile leptokurtik karakterde ol-
duğunu ve sedimanlarm, boylanma katsayısı paralelinde,
orta derecede kötü boylandığım işaret etmektedir.

Bağlayıcı Malzeme: İnceleme alanı kumtâflarmm
mikroskop altında incelenmiş, ince kesitlerinde
örneklerin tamamında bağlayıcı malzemeyi karbonat
çimentosu oluşturmaktadır, Orta ve kaba taneli örneklerde
ise bağlayıcı malzeme içinde az miktarda killi matriks de
görülmektedir. Bu kâyâçlârda yer yer ikincil kalsit
oluşumuna rastlanılmıştır.

Çizelge t Kumteşlin tant boyu dağılımının istatistiksel paramètres
n ı t o 1. Statistical parameters of the grain mm dîsttbütton ef tht
investigated artnjt«
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Dokusal analizlerin sonuçları incelenmiş kum-
taşlannın kaba ile çok ince kum boyunda, köşeli, yan. 'yu-
varlak şekilli değişik kökenli parcalafd.an. oluşmuş orta
derecede kötü boylanmış ve olgunlaşmamış giovàk knm-
taşları ol.doğraî.xı göstermiştir. Bu kırıntılılarda bağlayıcı
malzeme karbonil çimentosu ile. düşük oranlarda kil ma-
fcriksmdeıt oluşmaktadır.

SEDtMANTER MİNERALOJİ ve PETROGRAFİ
Bölge kumtaşlannda yapılmış sedimuıter mineral-

ojik-petrografik çalışmaların .amacı kırıntılı provenans ve.
kayn.ak. kayaç cinslerini saptamak; ayrıca aşınma, taşınma
ve kısmen depolanma-diyajenez koşullarını ortaya koy-
maktır. Kurntaşlarmın petrografik bileşimleri hafif frak-
siyon» ağır fraksiyon, ve aynı. örneklerin kil fraksiyonu
analizleri olmak üzere Uç aşamada incelenmiştir. Bu
amaçla, inceleme alanı stratigrafik istifi kıımtaşlannı ya-
tay ve düşey yönde temsil eden ve sistematik olarak, der-
lenmiş 70 örneklen büyük benzerlik .gösterenler ayrılarak,
geriye kalan 50 örneğin tabaka düzlemine dik ve kuzey
doğrultusuna paralel, ince kesitleri yapılmıştır..
Hazırlanmış ince kesitler üzerinde yapılan Ön petrografik
çalışmalar sonucunda modal analizler için. 36 örnek
ayrılmıştır.,

İnce Kesil Petrografisi; Âna. ve Tali Bileşen-
ler

önceden saptanmış mikrogrid sistemiyle lier kum-
lası ince- kesiti üzerinde. 500 volumetrik nokta sayımı
yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen ana ve tali
bileşenler; monokristalen kuvars (Qm), polikristalen ku-
vars (Qp), fel.dispall.ar (F) t mağmatik (Lm), metamorfîk
ve sedimanter (Ls) kayaç parçaları, fillosilikatiar ile
bağlayıcı malzemeden oluşmaktadır.

Kuvarslar ince kesitlerde dîişlk oranlarda (% 2-1.0) göz-
lenen kuvarslar tek mineral, halinde iki türe ayrıla-
bilmektedir. Bunlar paralel optik sönme gösteren mono-
kristalen taneler ile kuvvetli dalgalı sönme gösteren po-
likristalen tanelerdir (Folk, 1968).

İncelenen örneklerde hakim kuvars türü polikrista-
len. kuvarslardır. Bunların tek bir mineralin mekanik de-
formasyonu sonucu farklı yönlerde sönme gösteren bir
grup tali kristalciğe, dönüşmesi şeklinde oluştuğu kabul
edilmekle beraber, polikristalen kuvarsların tek başına
metamorfîk kökeni temsil ettiği konusu, tartışmalıdır
(Ataman ve Gökçen, 1975; Blatt ve diğerleri.,, 1972),,

Feldispatlar ince kesitlerde yapılmış mineralojik-
petrografik çalışmalar % 2-9 oranında gözlenen feldispat-
larda hakim bileşenin bazik plajioJdaslar (Ca ca zengin
feldispatlar) olduğunu göstermiştir. Bütün kesitlerde düşük
oranlarda gözlenen ve polisentetik ikizleşmesi ile karak-
teristik plajioklaslarda albitleşme, serisitleşme, klorit-
leşine, kaolinleşme ve kalsitleşme gibi post-depozisyonel
ve postdiyajenetik alterasyonlar gözlenmişti!,

Alkali feldispatlardan ortoz» kesim ve düzgün kris-
tal kenarlarına sahip olup bölge arenirierinde düşük oran-
larda bulBnm.akt.adir» Alterasyonlar nedeniyle optik
özellikleri tam olarak saptanamayan feldispatlar K, Ma. ve
Ca. lı feldisfatlar şeklînde, gruplandınîmıştır.

Kajaç F ı r ç a l a n incelenen örneklerde % 80-94
oranında gözlenen kayaç parçalan, mağmatik, met amorf i k
ve sedini.art.ter kökenli olup,» bu bileşenler içerisinde
magmatik-ııltr atarak parçacıklar % 56-60 oranında ve en
belirgin olanıdır. Buradaki mağmatik kayaç parçalarının
büyük bir kısmını bazik-ultrabazik kökenli bileşenler
teşkil etmektedir. Bununla birlikle, kloritik bir 'hamur

Ş»MI€ İnceleme atanı kumteşlanmn (kü mlneralojlisj dağılımı
Flgun 4. Distribution of the main day mnerels ini te iroresipated
Karsart ı sar ds tones
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içerisinde mikrolitler halinde plajioklas kristalleri içeren
bazik bilişenli volkanik kayaç parçaları da yer almak-
tadır. Ultrabazik bileşenler tamamen serpantinleşmiş du-
nit, peridotit, piroksenit ve gabrodan oluşmuştur,

Kumtâf ı ince kesitlerinde düşük oranlarda gözlenen
metamorfik kayaç parçaları genellikle kuvarsitlerden
oluşmakta ve maksimum % 2 oranında bulunmaktadır,
Karbonat, çört, radyolarit ve kumtaşı parçacıklarından
oluşmuş sedimanter kökenli bileşenler ise % 1-20
oranında gözlenmekte, bunlardan çört ve radyolaritin
ofîyolitik karmaşıktan türediği kabul edilmektedir,

Fillosikatlar İncelenen Örneklerde detritik mika ta-
nelerine düşük oranlarda rastlanılmakla beraber, özellikle
birkaç kesitte kıvrılmış ve dilinim izlerine paralel yönde
uzamış kısmen ya da tamamen kloritleşmiş biyotitlerle
küçük muskovit pulları gözlenmiştir,

Ağır Mineraller Miyosen yaşlı Karsantı Formasyonu
kumtaşlarmda ağır minerallerin tayini, petrografik incele»
melerin yürütüldüğü 36 kumtâf ı ince kesitinde yapılmış ve
örneklerin olivin minerali başta olmak Üzere orto ve kli-
nopiroksenler, klorit, biyotit ve demiroksitlerce zengin
olduğu saptanmıştır.

Ağır minerallerin sedimanter petrografide,
kırıntıların türediği kaynak kayaç türleri hakkında Önemli
kanıtlar ortaya koyduğu kabul edilmektedir (Blatt ve
diğerleri, 1972; Gökçen, 1981). İnceleme alam kum-
taşlarında gözlenmiş olivin» ortopiroksen, klinopiroksen,
klorit, biyotit, manyetit, kromit ve hematit mineralleri
bölge detritik materyalinin büyük ölçüde bazik ve ultra-
bazik kayaçlarca zengin bir provenanstan türediğini
göstermektedir,

KIL FRAKSİYONU MİNERALOJİSİ

inceleme alanı stratigrafik istifini temsilen
alınmış 50 kumtaşı örneğinin kil boyu bileşenlerinin
mineralojik incelenmesi XRD (X Ray Difraetion) analiz-
leri ile yapılmıştır. Bu amaçla yapılan laboratuvar
çalışmaları süspansiyon (Jackson, 1969) ve toz difrak-
siyon şeklinde iki aşamada yürütülmüştür.

Mikromineralojik çalışmalar sonucunda istifte ka-
rakterisitîk-yaygm minerallerin sırasıyla simektit ve
klorit olduğu, bunun yanısıra serpantin, illit ve düşük
oranlarda kaolinit minerallerinin de varlığı saptanmıştır
(Abacı ve diğerleri, 1985), Simektit ve kloritin istifte he-
men hemen aynı bollukta bulunmasına karşın» kaolinit
minerali yanlızca üç seviyede ve strätigrafik istifin alt,
orta ve üst seviyelerine rastlayan yerel karbonatlı birim
içerisinde gözlenmiştir (Şekil 4), Ayrıca elde edilen si-
mektitlerin oktahedrik bileşenlerini saptamak amacıyla,
seçilmiş 25 örnek üzerinde yapılan toz difraksiyon analiz-
leri dioktahedral simektitlerin yaygın olduğunu
göstermiştir. Bu minerallerin yaygın olması Karsantı For-
masyonu kumtaşları detritik materyalinin kara kökenli,
depolanmanında Sığ Denizel ortam koşullarında olduğunu
göstermiştir (Gökçen ve Gündoğdu, 1983). incelenmiş

Örneklerde yaygın olmamakla birlikte yer yer trioktahe-
dral ve yer yer de dioktahedral simektitlerle biraxada bulu-
nan illit minerallerinin, kara üzerindeki âyrışma-bozunma
süreçleri sonucunda oluşup, daha sonra çökelme bölgesine
taşındığı söylenebilir (Singer, 1984). Kaolinit minerali^
nin düşük oranlarda ve sadece istifin üç seviyesinde göz-
lenmesine dayanarak bu mineralin provenanstan taşın-
madığı; çökelme bölgesinde ve bu seviyelere karşılık gel-
en jeolojik zaman aralıklarındaki karasal koşullarda
oluştuğu ileri sürülmüştür (Abacı ve diğerleri, 1985),

Üstteki hafif mineral, ağır mineral ve kil miner-
al analiz sonuçları bölge kumtaşları kırıntılı malzemesi-
nin özellikle bazik-ultrabazik kayaçlarca zengin fakat yer
yer metamorfik ve karbonat kayaçlarmca zengin kaynak-
lardan beslendiğini kanıtlamıştır,

KUMTAŞI SINIFLAMASI ve KLASİK
PETROFASİYESLER
Kumtaşı Sınıflaması

Araştırma bölgesi kumtaşlarmdan istatistiksel ola-
rak seçilmiş 36 örneğin ince kesitleri üzerinde yapılmış
petrografik modal analiz sonuçları dikkate alınarak, kum«
taşlarının Van Andel (1958), Travis (1970) ve Okada
1971'e göre sınıflandırılması yapılmıştır.

Bu sınıflandırmalar için ana ve tali bileşenler 500
völumetrik nokta sayımına dayalı modal analiz sonuçları
tekrar değerlendirilerek kuvars, feldispat ve kayaç
parçaları kendi aralarında % 100'e tamamlanmıştır (Çizelge
2), Bu değerler yardımıyla üç farklı araştırıcıya göre,
kumtaşları sınıflandırılmış ve sonuçlar üçgen diyagramlar
üzerinde Şekil-5 ile verilmiştir, Şekil 5'ten de görüleceği
gibi incelenmiş örneklerin tamamı Van Andel (I958)fm
sınıflamasına göre Grovak, Travis ( 1970ye göre litik
kumtaşı ve Okada (1971)fe göre de Monomineralik kum-
taşı (ofîyolitik kumtafı) olarak iruplandmlmıştır.
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Ş®M 5. DUdnson (1982fye göre inceleme alanndan seçilmiş
36 kumtaştnın tekionosedSmanter sıfırlaması: G-Kuvarc, iF-Feldispat,,
L-Kayaç parçatarıp Om-Monokn&talen kuvars, Lt-Kayaç parçdlarj -
PoJikrislalen ikuvars.
Figur& 6. Tectonsodimeniay dassificsdionr ol the 36 investigated
sandstones {After Dickinson 1982J: Q-Mono-Polycnstallne quartz,
F-Feldspa!» L-Llthic fragments, Qm-Monocrysia!lne qttârîz, Lt-Lithic
fragmenîs-Polycrïstalïne quartz..

İnceleme alaeı kumtaşlannda ' haklın bileşenin
ofiyoülik kayaç parçal.arı olduğu.,, faws ve feldispat .mi-
nerallerinin ise. dflşflk oranlarda bulunduğu dikkate
aluıar-ak kayaçlaıııı genelde Kayaç Parçalı Kumiaşları veya
OfiyoHtik GrovaJUar şeklinde adlandırılmasının uygun
olacağı düşünülmüştür.

Elast ik Petrofasivesler

Çizelge.2'de modal .analiz sonuçlarının yüzdeleri
verilmiş, inceleme alanı kumtaşlarmın ana bileşenleri
Dickinson ve Suczek (1979) ile Dickinson (1982)^ün
plaka tektoniği elemanları, açkısından» kumtaşlan prove-
nanslarının saptanmasına, yönelik. Klastik Petrofasiyes
Analizleri için kendi' aralarında yazarların öngördüğü
yöntemle tekrar yizdelenmiştir (Çizelge 3). Araştırıcıların'
bu. analizlerde önerdikleri 4 diyagramdan Q-F-L* Qm-F-L
ve Qm-Lv-Ls üçgen, yöntemleri bölge arenitlerîne uygu-
lanmıştır (Şekil 6),

Karsantı bölgesi Miyosen, kumtaşları provenans-
larının yer aldığı global tektonik elemanların saptan-

Çkelge 2. İnceleme alanı kumıtaştanm petrografi, modal anaîiz, sonuçları
Tabi» 2. Pétrographie modal analysis results of the Karsantı sandstones
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masum yönelik bu analizlerin sonuçlan, Şekil 6'dan da
görüldüğü gibi incelenmiş 36 örneğin "Rösiklik Orojm"
(Reeyclie Orogene) ve "Adayayı-Orojenik Kuşak" (Arc-
Orogene) bölgelerindeki provenanslardan türediğini ortaya
koymuştur (Dickinson ve Suezek 1979),

Rösiklik orojenin yitilme zonlan (subduetien
complexes), çarpışan orojenler (collision orogene) ile
kıta ve yayönü basenlerinden (foreland ve foreare basins)
oluştuğu bilinmektedir (Dickinson ve Suczek, 1979; Mi-
âll, 1985). İnceleme alanında saptanmış klastik peürofa-
siyesler kumtaşlan mäteryalmm Özellikle yay-orojen ve
rösiklik orojen tipi bölgelerden kaynaklandığmı
göstermektedir (Şekil 6). Bölge kumtâ§larımn mineralo-
jik-petrografîk bileşimleri ile sedimantolojik özellikleri
ve Kuzeydoğu Levant'm global tektonik konumu bera-
berce değerlendirildiğinde, Kars antı bölgesi areni ilerinin
kuzeydeki "Toros Ofiyolitik Yitilme-sütur Zonu'ndan
titrediği kesinlik kazanmaktadır.

Kumtaşlarmm klastik pettofasiyesleri ile çökelme

Ç'm ft# ä l^santı Formasyonu kumiâf lanmn Dickinson
(1ÔS2)V@ göre petrefabrik analiz sonuçları
Tabte 3. Pétrographie analysis results of the Karsanti
sandstone, after Dickinson (1982)

ortamları arasında organik bağıntılar kurmanın hataları
bilinmektedir (Pettijohn ve diğerleri, 1968; Ataman ve
Gökçen, 1975; Blatt, 1982 ve Miall, 1985), Bununla be-
raber inceleme alanı kumtaşlarmm feldispat içeriğinin
azlığı dışında, sedimanter, yapısal, dokusal özellikleri ile
bölgesel stratigrafîk nitelikleri ve üstte özetlenmiş glo=
bal tektonik karakteristikleri dikkate alındığında Karsantı
bölgesi Üst Miyosen kumtâflarımn yay ilişkili bir sedi-
manter istif olduğu ileri sürülebilir,

PÂLEOCÖĞEAFÎK EVEÎM
İnceleme bölgesi kırmtıh kayaçlarında yapılmif

mineralojik-petrografüt ve sedimantolojik analizler ile
paleoakmtı Ölçümleri, jeolojik ve stratifrâfik verilerle be-
raber değerlendirildiğinde, Karsantı yöresinin Genç Ter-
siyer dönemindeki paleoGöğrafik evrimi aşağıdaki şekilde
açıklanabilir,

Karsantı Formasyonu tabanda rosedimante konglo-
meralarla, alt-orta üst seviyelerinde çamurtaşı hakim ara-
katikı olduğu sarımsı-gri renkli grovak kumtaşlârı ve şeyi
ardalanması ile karakteristiktir, Bölge istifi kumlu sevi-
yeleri arasında, yer yer kirli beyaz renkli karbonat
kayaçlan ile istifin iki farklı seviyesinde bu oluşumlarla
beraber linyit içeren seviyeler de bulunmaktadır (Şekil 2).
Sulu karasal ortamlarda ("göl ve/veya akarsu ortamı")
çökelmiş bu yerel karbonatlı oluşumlar ile kömürlü se-
viyelerin, Alp Orojenizinin muhtemelen Üst Sitiriyen
fazmda bölgesel tektonik hareketlerle, ekaylanmalarla is-
tifde yeraldığı ve otokton olmadığı saptanmıştır, Bu se-
viyelerde gözlenmiş linyit oluşumlarının; petrografik ve
teknolojik özellikleri ayrıntılı incelenemediğinden,
kökenlerinin paralık veya limnik olduğu tartışmalıdır.

İstif kırıntılı kayaçlarında yapılmış petrografik
modal analız sonuçları, formasyonun tabanında özellikle
ofiyolitten türeme materyalin monomineralik dereoedg
yaygın, orta ve üst seviyelerindeki arenitlerde ise bu
bileşenlerle birlikte karbonat parçacıklarının da bulun-
sujjunu göstermiştir. Paleoakıntı ölçümleri ise istifin alt

asımlarında K-KD, üste doğru G-GB yönlerinden
taşınmalarm varlığını ortaya koymuştur.

Bu sonuçlar yaklaşık K-G (K 15 B) eksen
do^rultulu sedimantasyon havzasına başlangıçta kuzey
doğudan ofiyolitik kökenli malzeme taşındığım, istifiı
üst seviyelerine doğru bu taşınmanın G-GB yönünden ve
ultrabaziklerce zengin fakat bölgeye daha yakın bii
ofiyolitik provenanstan beslendiğini göstermiştir,
Başka bir deyişle, Karsantı Baseni Üst Miyoseı
epoğundâ, sadece tortullaşma çanağma olan uzaklığ:
değişebilen, fakat bir tek ofiyolitik provenanstan beslen
mistir. Bu yorum bir önceki bölümde tartışılmış pettofab
rik analiz sonuçlanyla desteklenmektedir.

Bölgede" yapılmış tüm jeolojik çalışmaların bert
berce değerlendirilmesi sonucu, tabandaki ölistoströmi]
konglomeraları takiben kumtaşı-mam ardalanmasmdaı
oluşmuş ve genellikle sığ denizel ortamda çökelmiş bi
istifin oluştuğu; yerel karbonatlı oluşumların ise farkl
ortamlarda çökeldikliri ve bu günki konumlarına faylan
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malarla geldiği, ileri sürülebilir. Kumtaşlan İdastik petro-
fabrik analiz sonuçlarıyla bıı areniüerin sedimamtolojik
özellikleri dikkate alındığında inceleme alanı kırıntılı is-
tifinin yay-hendek (Aıc-Trench Gap) bölgesinde çökeldiği
.şeklinde bîr yorum yapılabilmektedir (Dickinson, 1982;
Miall, 1985). Benzer özellikteki istifler Çukurova Baseni-
nin güneyindeki' Misis Bölgesinde de mevcuttur
(Yaygerisi isalı ve Yayöntl Karataş Formasyonları;
Gökçen ve diğerleri 1985; Gökçen ve diğerleri 1986 a
1.986 b). Bununla beraber paleojeolojik gelişimin kesin-
lik kazanabilmesi için Karsantı bölgesi ve civardaki filiş
ve molas fasiyesterinde de benzer çalışmaların yapılması
gereklidir.

SONUÇLAR
Çukurova Baseni kuzeyinde Karsantı bölgesinde

yüzeylenen 1500 m kalınlığındaki Üst Miyosen yaşlı
Karsantı Formasyonu kırıntılı istifinin,, provenans ve.
kaynak kayaç cinslerim saptamak, bunların taşınma me-
kanizması,, çökelme kofulları ve ortamlarını belirlemek
amacıyla yapılmış bu çalışmadan elde. edilmiş ana so-
nuçlar alttaki şekilde özetlenebilir:

1) 75' km'2lîk bir yöreyi kapsayan inceleme ala-
nında yüzeylenen Karsantı Formasyonunda yapılmış sedi-
mantolojik ve stratigrafik çalışmalar sonucu bölgenin
ölçülmüş stratigrafik kesiti yapılarak litofasiyesleri sap-
tanmıştır, önceki araştmcılarca Oligo-Miyosen olarak be-
lirlenen formasyonun yaşı,, bu araştırmada, yapılmış mik-
ropaleontolojik çalışmalar sonucunda Ost Miyosen, olarak.
değiştirilmiştir.

2) Ayrıca bu. şekilde» 'incelenmiş istifin bölgenin
güneyinde geniş alanlar kapsayan Kuzgun Formasyonu'na
kronostratiçrafik açıdan eşdeğer olduğuda saptanmıştır...
istifin iki farklı seviyesinde yeralan linyit oluşum-
larının, teknolojik ve ekonomik olmayan ve- yaklaşık
4000-4300 cal/kg değerindeki "yumuşak linyitler1" olduğu.
ortaya konmuştur.

3) Kırıntılı, ohıştımlardaki sedimanter yapılar in-
celenerek, Üst Miyosen'de burdan taşıyıp çökelten paleo-
akmtılarm yönleri saptanmış, ve kaynak, alanın» inceleme
bölgesinin kuzeydoğusu ile güneybatısında, y er aldığı,
ayrıca 'basen sedimantasyon ekseninin kabaca K-G (K 15
B) doğrultusunda uzandığı tesbit edilmiş tit. İstif kum-
taşlarmda yapılmış dokusal çözOmlemeler bunların kaba.
ile çok ince taım boyunda köseli ve yarı. yuvarlak tane-
lerden oluşmuş,, orta derecede kötü boylanmış,; mmeralo-
jik/dokusal açıdan olgunlaşmamış ,gro¥;ak türü aıeniüer ol-
duğunu göstermiştir.

4) Karsantı Formasyonu kumtaşlarmda yapılmış
petrografi ve kil mineralojisi çalışmalarının sonuçları,
kumtaşlan. kırıntılı malzemesinin, özellikle bazik-
ultrabaziklerce zengin» fakat, metamorfîk ve karbonat
kay aç lan da. içeren proven an si ardan ttlrediğini kanıt-
lamıştır.. Bu petrografik sonuçlar paieotasinata yönleriyle
birleştirilerek belge kırıntılı materyallerinin kuzeydeki
Toros Ofiyolitik Yitüme-Sfftıır Zomfndm tirediği sonucu-

na varılmıştır.
5) İnceleme alanı arenitlerinde» yapılmış petro-

grafik modal analiz sonuçlarına, göre kumtaşlarının
sınıflandurılmalaıı yapılmış ve incelenmiş örnekler Van
Andel (1958)'e göre Grcvak, Travis (1970)*e göre Link
kumtaşı ve Okada (1971 )"'e göre de Monomineralik kum-
taşı olarak gruplan.dirilmist.ir. Daha. öncede belirtildiği
gibi hakim bileşenin ofiyolitik kayaç parçaları olduğu
gözönttade tutularak, bunlara Kayaç Parçalı Kumt aşı veya
OfiyoUîik GrovaUar denilmiştir.

6) Dickinson ve Suczek (1979) ve Dickinson
(198:2) yöntemleri kullanıl arak yapılmış Klastik Petrofa-
siyes Analiz sonuçları Karsantı bölgesi Miyosen kum-
taşlan materyalinin "Eösiklik Orojen" ve "Adayayı-
Orojenik Kuşak" bölgelerindeki provenaslardan törediğini
ortaya koymuştur.

7) inceleme alanından, elde edilmiş jeolojik veri-
ler ile kumtaşlanrun petrofàbrik analiz sonuçları bera-
berce değerlendirilip, Kuzeydoğu Levant ve Çukurova Ba-
seninin global tektonik konumu da dikkate alındığında.
bölge sedimanlanmn yay-hendek bölgesinde/alt or-
tamında çökelmiş bir istifin orta-üst seviyelerine karşılık
gelebileceği düşünülmektedir.
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