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Pontidlerde Neo - Tetis'in kuzey kolunun açılmasına
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Sedimentological evidence for the opening of the northern branch of Neo - Tethys in the Pontides.
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ÖZ : Pontidlerde muhtelif Liyas istiflerinin sedimantolojik olarak incelenmesiyle, bu istiflerin çökelme ortamları-
nın jeomorfolojisi, çökelme koşulları ve tektonik gelişimleri anahatlarıyla belirlenmiştir. Liyas başlangıcında Pontid-
ler Gondwana - Land'm kuzeyinde yeralan aktif Paleo-Tetis kıtakenarına bağlı genelde bir yükselim alanıdır. Pale-
ozoyik (ve Triyas) yaşlı çeşitli kayaçlardan oluşan bu geniş alan üzerinde çoğunlukla akarsu, bataklık ve sığdenizel
ortamlara ait kırıntılı plâtform çökelleri depolanmıştır («Gresten Fasiyesi»). Sinemüriyen başlangıcında veya he-
men öncesinde bölgede Pontidlerin güneyinde Neo - Tetis'in kuzey kolunun açılımına bağlı olarak blok faylanma ve
riftleşme başlamıştır. Bu olay Pontidleri geniş ölçüde etkiliyerek yörede horst ve grabenlere karşılık gelen bir takım
denizaltı tepeleri (seamounts) ve deniz çukurları (basins) oluşturmuştur. Gelişen bu topografya Neo-Tetis'in kuzey
kolunun kuzey kıta kenarının niteliğini belirlemiş, Sinemüriyen sırasında ve sonrasında gelişen sedimantasyonu kont-
rol etmiştir. Denizaltı tepeleri üzerinde ve yamaçlarında çoğunlukla kırmızı - gri - renkli, yer yer kondanse, biyomik •
rit, biyosparit, pelmikrit, pelsparit, oolit ve resifler gibi sığ karbonat fasiyesleri çökelirken, çukurlar içerisinde de da-
ha çok gri renkli, lav-tüf arakatkılı, volkanik ve kristalen eleman içerikli çakıltaşı, kumtaşı ve şeyllerden oluşan
türbiditler birikmişlerdir. Bu kırıntılı türbiditler içerisine kalsitürbiditler halinde denizaltı tepeleri üzerinden karbo-
nat fasiyeslerine ait malzeme de taşınmıştır. Olasılı listrik normal faylanma ve blok dönemlerine bağlı olarak bazı
bölgelerde (ör. Amasya ve Gümüşhane) denizaltı tepelerinin daha aşağıya çökmeleriyle derindeniz ortamlarına ait
çökeller doğrudan doğruya denizaltı tepelerinin sığ çökelleri üzerine gelmişlerdir. Pontidlerde Liyas istifleri ortam-
sal olarak değerlendirildiklerinde, Bilecik, Ankara ve Alucra (Giresun) bölgelerinin Liyas boyunca genelde birer de-
nizaltı tepesi, Mudurnu ve Niksar - Reşadiye yörelerinin deniz çukurlukları, Havza, Amasya, Gümüşhane, Bayburt ve
îspir - Yusufeli bölgelerinin ise Liyas esnasında çökmekte olan denizaltı tepeleri oldukları anlaşılır. Bu verilerden el-
de edilen sonuç, Neo - Tetis'in kuzey kolunun erken Liyas'm sonlarına doğru Paleo - Tetis'in dalma - batmasının
oluşturduğu mağmatik yayın Gondwana - land platformımdan riftleşerek ayrılması sonucu oluştuğu ve burada Neo -
Tetisle ilgili bazı araştırıcıların iddia ettiği gibi Triyas yaşlı bir açılmanın sözkonusu olmadığıdır.

ABSTRACT : Sedimentological study of various Liassic sequences in the Pontides has revealed the outlines of the
geomorphological, depositional, and tectonic characteristics of their environment of deposition. At the beginning of
the Lias, the Pontides were a positive region associated with the active continental margin of Paleo-Tethys along
the northern border of Gondwana - land. On this wide area, formed mainly from various Paleozoic (? and Triassic}
rocks, clastic platform sediments of dominantly fluvial, swamp, and shallow - marine environments were laid down.
Rifting and associated block faulting began along the southern border of the Pontides related to the opening of
the northern branch of Neo - Tethys at the beginning or just before the Sinemurian. This event affected large areas
in the Pontides and generated seamounts and intervening basins corresponding with horsts and grabens respectively.
This topography determined the tectonic characteristic of the northern margin of Neo-Tethys and controlled sedi-
mentation during and after the Sinemurian. On top and along the flanks of the seamounts locally condensed series
including, red-grey coloured biomicrite, bîosparite and pelmicrite, and shallow carbonate facies including oolites
and reefs were deposited, whereas mainly grey - coloured turbidites made up of shales, sandstones, conglomerates
with volcanic and crystalline clasts, and intercalations of tuffs and lavas characterized the basin deposition. Locally,
into these turbidities, material was carried from the condensed sequences capping seamounts. In some areas (e.g.
Amasya and Gümüşhane) deep-sea deposits directly overlie the seamount deposits as a result of the latter's subsi-
dence, perhaps owing to listric normal faulting and block rotation. Environmental analysis of the Liassic deposits in
the Pontides show that the Bilecik, Ankara and Alucra (Giresun) areas were generally located on seamounts, the Mu-
durnu and Niksar-Reşadiye areas were basins; and the Amasya, Havza, Gümüşhane and tspir - Yusuf eli regions
were rapidly subsiding seamounts. These data indicate that the northern branch of Neo - Tethys formed as a result
of the rifting of the Paleo-Tethyan magmatic arc from the Gondwana - land platform during the Lias and not
earlier, during the Trias as claimed by some researchers.
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GİRİŞ
Türkiye'nin jeolojik evrimi içerisinde tektonik olayla-

rm en fazla etkinlik kazandığı devrelerden birisi de Liyas'-
dır. Bu dönem içerisinde Kimmer Kıtası sürekli olarak par-
çalanmaya uğramış, gittikçe kapanmakta olan Paleo-Te

zası olarak açılmaya başlamış ve Anatolid - Torid Platfor-
munun şekillenmesine neden olmuştur (Şengör ve Yılmaz,
1981).

Pontidlerde Bilecik'ten İspir - Yusufeli'ne kadar çe-
şitli yörelerde yüzeyleyen Liyas çökelleri Liyas'ta açılmaya

tisin güneyinde Neo-Tetis'in kuzey kolu bir kenar hav- başlayan kuzey Neo-Tetis'in İzmir - Ankara - Erzincan ko-

Şekil 1 : Pontidlerde Liyas çökelleri : İncelenen yöreler, bu yörelerin genelleştirilmiş stratigrafik kesitleri ve
Liyas sırasında Neo-Tetis'in kuzey kıtakenannin tektonik ve morfolojik niteliği.

Figure 1 : Liassic sediments in Pontides : Location of the regions studied, their generalized stratigraphic secti-
ons and tectonical and morphological characteristics of the northern continental margin of Neo-Tethys
during the Lias.



PONTÎÖLERDE NEO - TETÎSİN KUZEY KOLU 13

lunun (Şengör ve diğerleri, 1982) kuzey kıtakenarları üze-
rine gelişmişlerdir. Bu kıtakenarları Pontidleri oluşturan
Sakarya ve Rodop - Pontid Kıtalarının (Şengör ve Yılmaz,
1981) üzerinde yeralmışlardır (Şekil 1). Bu yazıda, anlatım-
da kolaylık sağlamak amacıyla, bu kıta kenarlarına, Neo-
Tetis'in kuzey kıtakenarı denilecektir. Pontidlerdeki Liyas
çökellerinin sedimantolojik özellikleri kuşkusuz sözkonusu
kıtakenarlarınm jeomorfolojik ve tektonik niteliklerini
önemli ölçüde yansıtmak zorundadırlar. Bu çökeller Pon-
tidlerde çeşitli yörelerde genel olarak ele alınıp sediman-
tolojik ve ortamsal açıdan değerlendirilmiş ve sonuçta da
sözü edilen kıtakenarlarınm tektonik evrimleri hakkında
bazı önemli ayrıntılar ortaya konmuştur.

YEREL VERİLER

Bilecik Bölgesi (Sakarya Kıtası)

Bölgede Liyas, kalınlığı 0-1000 m arasında değişen,
genellikle Pliensbahiyen yaşlı Bayırköy Formasyonu ile
temsil edilir (Altınlı, 1973). Formasyon tabanda akarsu
ortamı koşulları altında gelişmiş çakıltaşı, kumtaşı, ve
şeyi, üst kesimlerinde ise sığdenizel kumtaşı, şeyi ve ince
kireçtaşlarmdan oluşmuştur (Saner, 1980; Yılmaz, 1981 a).
Çakıltaşı ve kumtaşları çoğunlukla alttaki granitik temel-
den türemiş kuvars, feldspat, mika ve kayaç parçalanndan
meydana gelirler. Bunlarda çapraz tabakalanma, ripılmark,
laminasyon, biyojenik iz ve yapılar gözlenir. Özellikle ça-
kıltaşı düzeylerinin alt dokanakları erozyonaldir ve lito-
loji içerisinde üste doğru tane boyutu küçülmesi olağan-
dır. Kireçtaşları çoğu kez süreksiz, ince ve merceksi bir
geometriye sahip olup kumlu mikrit, belemnitli biyomik
rit, krionidli biyomikrit - biyosparit, yeşilimsi gri, forami-
niferli, pelajik bivalv'li biyomikrit - biyosparit ve kırmızı,
yumrulu, bol ammonitli biyomikrit - marn ardışımı nitelik-
lidirler. Bölgede Bayırköy Formasyonu Kalloviyen - erken
Portlandiyen (geç Jura) yaşlı Bilecik Kireçtaşmın biyo-
mikrit, oomikrit, pelmikrit, biyosparit ve biyolitit özellikli
sığdenizel karbonatları ile örtülür (Altınlı, 1973; Saner,
1980; Yılmaz ve diğerleri, 1981; Yılmaz, 1981 a).

Mudurnu Bölgesi (Sakarya Kıtası)

Mudurnu bölgesinde Liyas Mudurnu Formasyonu (50-
600 m) ile temsil edilir. Formasyonun tabanında Liyas ön-
cesi granit ve Triyas yaşlı Karakaya Karmaşığı yeralır
Mudurnu Formasyonunun Liyas yaşlı kısmı Bilecik böl
gesindeki Bayırköy Formasyonunun eşleniğidir. Litolojik
ve ortamsal olarak bu formasyona büyük bir benzerlik
gösterir (Saner, 1980). Ancak Mudurnu bölgesinde piro-
klastik ve volkanojenik kayaçlar ile bazik lav akıntıları ve
kömür bantları yaygındır. Mudurnu Formasyonu alt ke-
simlerinde sığdenizel - karasal, üst kesimlerinde ise göreli
olarak daha derindenizel türbidit niteliklidir. Yaşı Liyas'-
tan geç Jura'ya kadar çıkmaktadır (Gözübol, 1978; Yılmaz
ve diğerleri, 1981). Şengör ve Yılmaz (1981) Mudurnu For-
masyonunu kuzey Neo-Tetis'in açılma evresinde gelişmiş
î>ir istif olarak tanımlamışlardır.

Ankara Bölgesi (Sakarya Kıtası)

Liyas bu bölgede Paleozoyik ve/veya Triyas yaşlı te-
jnel üzerine açısal bir uyumsuzlukla gelir. Tabanda, altta-

ki temel kayalarından türemiş malzemeden oluşan 150 -
200 m kalınlıkta bir çakıltaşı yer alır (M.T.A., 1975).

Bu çakıltaşları üste doğru sarı, kırmızı renkli, kalın
tabakalı, ammonitli, karbonat çimentolu kumtaşları (30 m
Alt Sinemüriyen) ile devam ederek, kırmızı renkli, bol fo-
silli, ammonitli, nodüler marn (15 m), gri renkli fosilsiz
marn ve siittaşlarma (10 m) geçerler. En üstte ise 1-3 m
kalınlıkta açık gri renkli, yumrulu kireçtaşlarıyla son bu-
lurlar (Sinemüriyen-Domeriyen). Liyas çökelleri daha
sonra uyumlu olarak orta Jura yaşlı kondanse kırmızı
marn ve yumrulu kireçtaşları ile örtülürler (Bremer, 1965).

Liyas'a ait kırmızı renkli nodüler marn ve kireçtaşları
içerisinde bol krinoid ve ammonit parçalarına rastlanır.
Bu fosiller önemli ölçüde dalga aşındırmasına uğramışlar-
dır. Ayrıca bu düzeylerde bazı karstik oluşuklar, sediman-
tasyon eksiklikleri ve etkin oksidasyon gözlenir. Dalga
aşındırması, fosil içeriği, yerel karstlaşma, oksidasyon ve
diğer fasiyes ilişkileri, Ankara bölgesindeki Liyas çökelleri-
nin genelde altta karasal üst kesimlerde ise sığdenizel ol-
duğunu gösterir (Bremer, 1965; Ketin, 1969 Brinkmann
1976).

Havza Bölgesi (Rodop - Pontid Kıtası)

Bölgede Liyas kalınlığı 50 ile 450 m arasında değişen
bir çökel istifiyle temsil edilir (Öztürk, 1973). Bu istif ge-
nelde altta metamorfik ve mağmatik elemanlı, kömürlü,
sığdenizel kırıntılılar ile kırmızı renkli bol fosilli, killi ki-
reçtaşlarmdan, üstte ise volkanik arakatkılı türbiditlerden
oluşur. Bunların üzerine uyumsuz olarak Malm yaşlı ki-
reçtaşları gelir.

Kırmızı renkli killi kireçtaşları geniş bir yayılım gös-
termezler ve oldukça incedirler (en fazla 10 m). Genellik-
le, en altta, krinoidlerin egemen olduğu biyomikrit ve bi-
yosparitler ile başlarlar. Üste doğru ise kırmızı renkli, bol
ammonitli kireçtaşı - marn ardışımı ile devam ederek ye-
şilimsi gri renkli, tek tük ammonitli nodüler kireçtaşı ve
kırmızı marn ardışımı ile son bulurlar. Krionidli biyomik-
rit ve biyosparitler içerisinde krionidlerin dışında brakiyo-
pod, bivalv, gastropod, ostrakod, sünger spikülleri, bento-
nik foraminifer, pellet ve intraklastlara da rastlanır. Bu
fasiyesin üzerinde doğada ince bir hematitik kabuk yer
alır. Buradaki karbonatlarda geç Sinemüriyen - erken Pli-
ensbahiyen yaşı bulunmuştur (Alkaya 1982).

Amasya Bölgesi (Rodop - Pontid Kıtası)

Amasya bölgesinde Liyas çökelleri Kayabaşı Formas-
yonu (125 m) ile temsil edilirler (Alp, 1972). Bu formas-
yon Tokat Masifinin olasılı Karakaya Karmaşığı eşleneği
olan Paleozoyik - Triyas yaşlı kayaçları üzerine açısal bir
uyumsuzlukla gelir (Tekeli, 1981). En altta iri elemanlı
çakıltaşı, kumtaşı, şeyi ve killi kireçtaşlarmdan, üste doğ-
ru ise yer yer andezitik tüf arakatkılı kumtaşlarmdan olu-
şur.

Formasyon içerisindeki kırıntılı litolojiler genellikle
kuvars, feldspat ve kayaç parçalarından meydana gelmiş-
lerdir. Feldspatlar ortoklas, albit ve andezin niteliklidir-
ler. Kayaç parçalan arasında ise metakuvarsit, serisit -
kuvarsit, fillat, grovak ve granitler çoğunluktadır. Kırın-
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tılı birimler içerisinde yerel olarak kömür bantlarına rast-
lanır.

Kayabaşı Formasyonu içerisindeki killi kireçtaşlatı
kırmızı, kahve ve yeşilimsi gri renklidirler. Oldukça ince
olup merceksi bir geometriye sahiptirler. Yer yer yumrulu
bir görünümde olan bu kireçtaşları içerisinde bol miktar-
da ammonit, belemnit, krinoid, lamellibranş ve gastrapod
fosilleri bulunur. Yerel olarak bu kireçtaşları tipik krinoidli
biyosparitler halinde izlenirler.

Amasya Bölgesindeki Liyas çökelleri Sinemüriyen -
Toarsiyen yaş aralığında depolanmışlardır. Uyumsuz ola-
rak orta-geç Jura yaşlı piroklastik kayaç ve derindenizei
kireçtaşları ile örtülürler (Alp, 1972).

Niksar - Reşadiye Bölgesi (Rodop - Pontid Kıtası)

Bölgede Liyas Karatepe Formasyonunun (450 m) alt
kesimi ile belirlenir (Seymen, 1975). Formasyon en altta
çakıltaşı, kumtaşı ve şeyllerden oluşan kömürlü, karasal
sığdenizel nitelikli bir birimle başlar. Üste doğru ise lav,
tüf ve aglomera arakatkılı kumtaşı, şeyi ve pelajik marn
ardışımmdan ibaret olan türbiditlere geçer.

Türbiditler içerisinde taban yapıları ive derecelenme
gösteren kalsi türbiditik ammonitli, kırmızı kireçtaşı se-
viyelerine rastlanır. Karatepe Formasyonu bu niteliği ile
Orta Jura'ya kadar devam eder (Seymen, 1975 ve 1983, söz-
lü görüşme).

Alucra (Giresun) Bölgesi (Rodop - Pontid Kıtası)

Bölgede Liyas Hacıören Formasyonu ve daha üstteki
Berdiga Formasyonunun taban kesimiyle (Akpmar Üyesi)
temsil edilir (Pelin, 1977). Ha,cıören Formasyonu yer yer
ince kömür arakatkılı, yeşil, siyah ve sarı renkli bazaltik
andezitik, litik tüfler (toplam 900 m) ile bunlar arasında
farklı iki düzeyde yeralan kalın (110-130 m) metamorfik
kayaç elemanlı (klorit şist, serisit şist, yeşilşist - metaba-
zit mermer vb.) çakıltaşlârından oluşur. Genellikle kara
sal - sığdenizel bir ortamda gelişmiş olan bu formasyonu
Berdigâ Formasyonunun yine sığdenizel nitelikli Akpmar
Üyesi izler. Bu üye alt kısımlarda kırmızı renkli yer yer
kömürlü, çapraz tabakalı karbonat çimentolu kumtaşlarm
dan, üst kısımlarında ise kırmızı renkli, kumlu hematitli
oosparitlerden meydâna gelir. Akpmar üyesi 350 m kalın-
lıkta olup, benzer fasiyes özellikleriyle Üst Juraya kadar
devam eder (Pelin, 1977). Giresun güneyinde Aksu vadi-
si, Tortul dolayı ve Şirvan kuzeyinde de benzer nitelikli
Liyas çökelleri gözlenir (Maucher ve diğerleri, 1962;
Schultze - Westrum, 1961; Zankl, 1961).

Gümüşhane Bölgesi (Bodop - Pontid Kıtası)

Bölgede Liyas çökelleri Gümüşhane Graniti üzerinde
uyumsuzlukla izlenir. Bunlar alttan üste doğru Reksene -
Venk, Şehittepe ve Gökçepmar olmak üzere üç formasyon
adı altında tanımlanmışlardır (Yılmaz 1972).

Reksene - Venk Formasyonu genellikle arkoz nitelikli
kumtaşları ile çakıltaşı arakatkilarından oluşur; çakıltaş-
ları formasyonun alt kesimlerinde yaygındır. Bunlar çoğu
kez değişken boyutlu, yarı yuvarlak ve .köşeli elemanlıdir-

lar. Litolojik olarak metamorfik ve granitik kayaçlardan
türemişlerdir. Reksene - Venk Formasyonu içerisinde üste
doğru belirgin bir tane boyu küçülmesi gözlenir. Yer yer
bivalv fosillidir. Sinemüriyen'den daha yaşlı olan bu for-
masyon olasılıkla bir akarsu veya plaj çökelidir (Yılmaz,
1972).

Şehittepe formasyonu Reksene-Venk Formasyonunun
bir devamıdır. Altta silttaşı - subgrovak ardışımmdan, üst-
te ise kırıiıızı kireçtaşlarından ibarettir. Silttaşı - subgro-
vak ardışımı gri - yeşil renkli, orta tabakalı ve fosilli silt-
taşı, subgrovak ve kireçtaşlarından oluşur. Bunlar arasın-
da yerel olarak lav - tüf arakatkıları ile kömür bantlarına
rastlanır. Silttaşlarmda küçük ölçekli çapraz tabaka, lami-
nasyon ve oygu- dolgu yapıları yaygındır. Genelde birim
içerisinde bivalv, ostrakod, bentonik foraminifer ve ammo-
nit gibi fosiller gözlenir. Sığdenizel ve kısmen karasal
(bataklık) koşullarda gelişmiş olan silttaşı - subgrovak ar-
dışımı Sinemüriyen yaşlıdır.

Şehittepe Formasyonunun üst kısmında yeralan kır-
mızı kireçtaşları 7-10 m kalınlıkta olup merceksel geomet
rili, nodüler, kumlu ve bol ammonitlidirler. Ammonitleı
le beraber foraminifer, bryozoa, belemnit ve krinoidler de
izlenir. Sığdenizde gelişmiş olan bu birim Sinemüriyen -
Toarsiyen yaşlıdır.

Gökçepmar Formasyonu kaim çakıltaşı (yer yer 380 m^
ve aglomeralardan oluşur. Çakıltaşlarmın arasında lav
akıntılarına ve piroklastik arakatkılara rastlanır. Çakıllar
çoğukez değişik boyutlu - köşeli, yarıyuvarlak ve volkanik
kökenlidirler. Formasyon geç Liyas yaşlıdır (Yılmaz, 1973).
Benzer Liyas çökelleri Şiran - Kelkit - Gümüşhane arasın-
da tanımlanmıştır (Baykal, 1952).

Bayburt Bölgesi (Eodop - Pontid Kıtası)

Bölgede Liyasın düzenli ve tam bir kesiti izlenemez
(Ketin, 1951). Bu düzensizlik bölgedeki Liyasln en önemli
özelliklerinden biridir (Ketin, kişisel görüşme, 1983). Top-
lam olarak 2000 m kalınlığa erişen Liyas çökelleri en alt-
ta 250-300 m kalınlıkta, yer yer kömürlü, koyu gri renkli
çakıltaşı, kumtaşı, şeyi ve kireçtaşları ile alttaki metamor-
fik seriler üzerine uyumsuz olarak gelirler. Bu sığdenizel -
karasal (bataklık) taban serileri üste doğru 300 m kalın-
lığında lav ve tüflere geçerler. Lav ve tüf ler üzerinde 100
m kalınlığa erişen kırmızı renkli, kumlu, fosilli (brakiyo-
pod) kireçtaşı, marn ve tüf ler yeralırlar. Bunların üzerin-
de yaklaşık olarak 50 m kalınlığında yeni kırmızı renkli
ve Pliensbahiyen yaşlı bol ammonit, brakiyopod ve belem-
nit içeren kireçtaşı ve marnlar bulunurlar. Kesit yukarıya
doğru andezitik lav, tüf, kumtaşı, marn ve yine volkanik
arakatkılı şeyi ardışımıyla devam eder. Liyas çökelleri üze-
rine Malm kireçtaşları açısal bir uyumsuzlukla gelirler
(Ketin, 1951). Bayburt batı - kuzeybatısında benzeri fasi-
yesleri Wedding (1963) de tanımlamış ve istifin Malm'e
kadar kesiksiz devam ettiğini belirtmiştir.

İspir - Yusufeli Bölgesi (Eodop - Pontid Kıtası)

Pontidlerin en doğu ucunda yeralan bu bölgede Liyas
çökellerinin tabanını granitik bir temel oluşturur. Temelin
üzerinde kırmızı renkli fosilsiz, yassı - yuvarlak elemanh
arkozik bir çakıltaşı bulunur. Çakıltaşlarmda üste doğru
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tane boyu küçülmesi gözlenir. Genellikle bir akarsu orta-
mında çökelmiş olan bu çakıltaşlarınm üzerine beyaz renk
li, iyi boylanmış, küçük ölçekli düzlemsel çapraz tabaka-
lı ve ripılmarklı kuvarsitler gelirler. Bir plaj ortamında ge-
lişmiş olan bu birimi de kırmızı renkli, killi yumrulu ve
bol ammonitli kireçtaşlan izlerler. Çoğunlukla bir karbo-
nat vaketası niteliği gösteren bu kireçtaşlan içerisinde ye-
rel erime yapılarına ve hematitik kabuk gelişmelerine rast-
lanır (Yılmaz, 1982). Kırmızı kireçtaşlarmm üzerinde silt-
taşı-kumtaşı ardışımmda oluşan türbididik bir seri yer-
alır. Seri içerisindeki kumtaçları subgrovak niteliklidirler.
İçlerinde laminasyon, küçük ölçekli akıntı yapıları ve de-
receli tabakalaşma izlenir. Türbiditler üst seviyelerinde
volkanik arakatkılar içerirler (Yılmaz, 1982).

VERİLERİN ÖZETİ

Bundan önceki bölümde, derlenmiş olan yöresel veri-
lerin özetleri şekil, 1'de görülmektedir. Buna göre; Liyas
içerisinde bazı bölgeler devamlı sığ ortam karakterini ko-
rumuş olup terijen malzeme geliminden genellikle etkilen-
memiş yüksek zonları, buna karşın diğer bölgeler zengin
bir terijen malzeme gelimiyle beslenen havzaları oluştur-
muşlardır (Yılmaz, 1981 b). Liyas sonunda Bilecik, Ankara
ve Alucra (Giresun) bölgeleri birer yüksek zon, Mudurnu,
Havza, Amasya, Niksar - Reşadiye, Gümüşhane, Bayburt
ve tspir - Yusufeli Yöreleri ise birer havza durumundadır-
lar. Bu iki tür ortam iki ayrı çökelme rejiminin ve malze-
me bakımından da birbirlerinden tamamen farklı çökel
dolgularının geliştikleri yerlerdir. Yüksek zonlar havzalar
arasında izole edilmiş bölgeler olarak karşımıza çıkmakta,
bunların normal hallerde havza fasiyesi ile hiç bir yanal
geçiş göstermemeleri dikkati çekmektedir. Bütün bunlar-
dan yüksek zonlarla basenler arasında topoğrafik gradyan-
larm yüksek olmuş olması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu
tür topoğrafik gradyanları faylanma dışında, bir tek kars-
tik olaylar yaratabilir. Ancak karstik olayların neden ol-
dukları röliyef ve bu röliyefin yaşam süresi burada anla-
tılan topografya ile kıyaslanamıyacak kadar küçüktür.

Pontidlerde Liyas sedimantasyonunu kontrol etmiş
olan fay kökenli topografyanın, yüksek zonları karakteri-
ze eden yer yer kondanse, terijen malzemece fakir, kırmı-
zı, bol fosilli ve genellikle geç Hettangiyen - erken Sine-
müriyen yaşlı serilerin çökeliminden hemen önce geliş-
miş olması gerekir. Aksi takdirde bu yüksek zonlar üze-
rindeki alanları Kimmerid Orojeninin klâstik malzeme
üretiminden korumak mümkün olmaz, bu karbonat alan-
ları Pontidlerde gelişemezlerdi. Havzaların varlığı Kimme-
rid Orojeninin döktüğü klâstik malzemenin kanalize ol-
masına neden olmuştur. »

Buna göre Liyas'ta sedimantasyonu kontrol eden yük-
sek gradyanlı topografyanın gelişimine neden olan fay-
lanmanm başlangıç yaşı geç Hettangiyen erken Sinemü-
riyen olmalıdır.

MODEL

Pontidlerde izlenen Liyas çökellerinin çökelme ortam
ve koşullarını tektonik bir model içerisinde yorumlamadan
önce, Akdeniz Alpidlerinin diğer bölgelerinde aynı yaşlı

tortuların litolojik özelliklerinin ve çökelme ortamlarının
kısaca gözden geçirilmesi yerinde olur.

Bilindiği gibi, Liyas'ta, Doğu Akdeniz'in güney ve do-
ğu sahilleri boyunca yeralan ülkeler hariç, tüm Akdeniz
ülkelerinde Neo-Tetis'in kuzey kolu (Şengör, 1979) açıl-
maya başlamış ve bu riftleşme olayına bağlı olarak geli-
şen blok faylanma bu bölgelerde horst ve grabenlere te-
kabül eden bir takım denizaltı tepeleri (seamounts) ve
havzaları (basins) oluşturmuştur. Liyas'ın başında \e or-
talarına doğru gelişen bu topografya, açılmakta olan Neo -
Tetis'in kuzey kolunun kıtakenarlarmin niteliğini belirle-
miş ve buralarda özgün bir sedimantasyona neden olmuş-
tur. Sözkonusu kıtakenarlarma ait Jura yaşlı çokeller Tür-
kiye dışında Akdeniz Alpidleri boyunca çeşitli araştırıcılar
tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş (Trümpy, 1949, 1952,
1955; Bernoulli, 1964, 1972) ve bunlar dokuz ayrı fasiyes
halinde tanımlanmıştır (Bernoulli ve Jenkyns, 1974).

Bu f asiyesler aşağıda kısaca özetlenmişlerdir.

1. Kırmızı biyomikritler : Az killi, ferromanganez
kabuk ve nodüllüdür (Jenkyns, 1970, Wendt 1970, Germann
1971; Bernoulli ve Jenkyns, 1974). Tüm Neo-Tetis fasiyes-
leri içerisinde en kondanse olanıdır (Hollmann, 1962). İçe-
risinde yaygın olarak ammonit, belemnit, pelajik bivalv,
krinoid, foraminifer, ostrakod, gastropod, vb. fosil parça
lan bulunur. Yerel olarak stromatolitiktir. Akdeniz ülke
lerinde çoğunlukla izlenen bu fasiyesin denizaltı tepeleri
üzerinde gelişmiş olduğu kabul edilmektedir (Jenkyns,
1971; Bernoulli ve Jenkyns, 1974).

2. Krinoidli ve ammonit - gastropod - brakiyopod -
pelajik bivalvli biyosparitler: Bunlar beyaz - kırmızı renk
lidirler. Geometrik olarak süreksiz ve merceksidirler. Ya-
nal ve düşey olarak kırmızı biyomikritlere geçiş gösterir-
ler. Özellikle krinoidli olanları erken Jura'da, pelajik bi
valv'li olanları ise Orta Jura'da gelişmişlerdir. Üst kesim-
lerinde paleo-karst emareleri gösteren bu çökellerin, ge-
nellikle yüksek enerjili, sığdenizel koşullar altında ve özel-
likle denizaltı tepeleri üzerinde depolanmış oldukları fikti
yaygındır (Jenkyns, 1971; Bernouli ve Jenkyns, 1974). De-
nizaltı tepeleri dışında bu çökellerin basenler içerisinde
türbiditler halinde geliştikleri de bilinmektedir.

3. Pelmikrit ve onkolitli sparitler : Beyaz, krem ve
kırmızı renkli olan bu kireçtaşlan bol miktarda ammonit,
brakiyopod, gastropod, krinoid ve globigerinid tip forami-
nifer içerirler. Çoğukez geç Jura yaşlı olan bu birimler
denizaltı tepeleri üzerinde gelişmişlerdir (Jenkyns, 1972)

4. Kırmızı nodüler ve marnlı biyomikritler : %5'den
fazla kil içeren bu kireçtaşlan ammonitiko rosso (Calcare
Ammonitico Rosso) fasiyesi olarak bilinirler. Bunlar önem-
li miktarda ammonit kalıpları içerirler. Akdeniz Alpidleri
içerisinde iki tip ammonitiko rosso fasiyesi ayırt edilmiş-
tir (Aubouin, 1984). Birincisi karbonatlı, stratigrafik ola-
rak bundan daha geniş bir aralıkta çökelmiş olan ikincisi
ise killidir. Karbonatlı olanları kırmızı kondanse biyomik-
ritlerle birlikte bulunur ve denizaltı tepeleri üzerinde ge-
lişirler (Sturani, 1964, Bernoulli ve Jenkyns, 1974). Killi
olanları ise türbiditlerle ardışımlı olarak izlenir. Bunların
basenler içerisinde depolanmış oldukları kabul edilir (Ber-
noulli, 1964,1971; Bernoulli ve Jenkyns, 1974),



16 GÖRÜR VE DİĞERLER*

5. Spar çimentolu nodüler kireçtaşları : Santimetre
boyutunda karbonat nodüllerinin sparikalsitik bir çimento
ile bağlanmasından oluşan bu kireçtaşları genellikle kır-
mızı biyomikritlerle birlikte bulunur ve denizaltı tepes;
ortamlarını karakterize ederler {Bernoulli ve Jenkyns,
1974).

6. Pizolitik demirli biyomikritler : Kırmızı kahve-
renkli olan bu kireçtaşları geotit, hematit ve şamozitik
pizolitler içerirler. Fosil olarak yer yer bol miktarda gast-
ropod bulundururlar. Genellikle denizaltı tepeleri üzerinde
gelişmişlerdir (Bernoulli ve Jenkyns, 1974).

7. Gri biyomikrit - marn ardışımı : Alt Jura'da yay-
gın olarak izlenen bir fasiyestir. İçerisinde ammonit, be-
lemnit, radyoler, foraminifer, ostrakod, sünger spikülleri
ve oyucu organizmalar (Chondrites) bulunur. Basen içe-
risinde ve türbiditik koşullar altında gelişmiştir (Berno-
ulli, 1964; Bosellini, 1967; Castellarin, 1972; Bernoulli ve
Jenkyns, 1974).

8. Radyolarit : Genellikle kırmızı, gri ve yeşil renk-
lidir. Oldukça ince tabakalı olan bu birim basenler içeri-
sinde gelişmiştir (Garrison ve Fischer, 1969; Bernoulli ve
Jenkyns, 1974).

9. Beyaz nannofosilli kireçtaşları : Genellikle be-
yaz, krem ve açık gri renkli olup çoğunlukla krem renkli
çört nodülleri içerir. İçerisinde nannofosil ve az miktarda
da ammonit, aptikus, kalpionellid ve radyoler parçalan
bulundurur. Daha çok Aptychenkalk ve Maiolica adları
altında tanınır. Stratigrafik olarak doğrudan doğruya rad
yolarit'terin üzerinde yer alır. Basen koşullarında çökelmiş-
tir (Barnoulli ve Jenkyns, 1974). Bu fasiyes geç Jura - er-
ken Kretase yaşlıdır.

Akdeniz Neo-Tetis Kuşağı boyunca gelişmiş olan
Jura yaşlı çökellerin litolojik ve stratigrafik özeliikieri
gözönüne alındığında, bunların Pontidlerin güney kenarı
boyunca izlenen Jura, özellikle Liyas çökellerine Yılmaz*-
ın (1972) değindiği gibi büyük bi r benzerlik gösterdikleri
ortaya çıkar. Bu da Pontidlerin güneyindeki Liyas sedi-
mantasyonunun benzer ortamlar altında gelişmiş olduğu-
nu belirtir.

Akdeniz Alpidlerinde gerek Triyas, gerekse Liyas nor-
mal faylanmanın neden olduğu yaygın bir blok faylanma
rejimi altında gelişmiştir. Smith (1971) ve Dewey ve diğer
leri (1973) den beri Akdeniz bölgesinde görülen bu geril-
me tektoniğinin, Gondwana - Land'm Orta Atlantik - Ka-
rayip hattı boyunca Lavrasyadan ayrılmaya başlaması so-
nucu geliştiği görüşü genellikle benimsenmiştir. Ancak
Sclater ve diğerleri (1977) Orta Atlantik'deki manyetik
anomalilere verilen paleontolojik yaşların Van Hinte'nin
(1976) Jura devri için önerdiği yeni zaman skalasına göre
değiştirilmesini önermiş ve Orta Atlantik'deki deniz taba-
nı yayılmasının başlangıç yaşını Batoniyen'e (165 milyon
yıl) kadar çıkarmışlardır.

Aynı zamanda, Türkiye ve Balkanlarda Paleo - Tetis'in
evrimi üzerinde yapılan çalışmalar (Şengör, 1979; Şengör
ve diğerleri, 1980; Şengör ve diğerleri, baskıda) Akdeniz
Bölgesindeki Triyas yaşlı riftleşme ve Okyanus açılmala-
rının Paleo -Tetisln kapanması ile ilgili olaylar olduğunu
göstermiştir. Buna göre, Akdeniz Bölgesinde birbirinden

bağımsız iki ayrı okyanus açılma olayı vardır. Gerçekten
Triyas yaşlı riftleşme ve açılmalar Doğu Akdeniz ve Adri-
yatik Denizi çevresiyle sınırlı kalırken, Liyas'daki açılma
Kuzey Afrika, İspanya sıradağları, Apeninler, Karpat'lar
ve iç Helenid'ler boyunca uzanan, bugün tamamen kapan
mış olan, okyanusu belirler. Yukarıda dokuz madde halin-
de özetlenmiş olan fasiyesler Liyas'daki açılmayla şekillen-
meye başlayan okyanusun kıtakenarları üzerinde çökelmiş-
lerdir. Liyas okyanusunun doğuya doğru devamı, Vardar
Zonu üzerinden Pontidlerin güney sınırını oluşturan, İz-
mir - Ankara - Erzincan Kenet ku§aklarıyla temsil edilen
ve Doğu Anadolu yığışım karmaşığı üzerinden Zagros ke
nediyle birleşen okyanustur. Şengör (1979) bu okyanusa
Neo - Tetis'in kuzey kolu, Triyas'da açılan daha güneyde^
ki okyanusa da Neo-Tetis'in güney kolu adını vermiştir.
Neo-Tetis'in kuzey kolu boyunca ve Orta Atlantik'te Li-
yas sedimantasyonunu denizaltı tepeleri ve çukurlukları-
nın oluşturduğu bir topografyanın kontrol ettiğini yuka-
rıda görmüştük. Orta Atlantik kıtakenarlarmda elde edil-
miş olan devamlı sismik yansıma profilleri (Tucholke ve
Mountain, 1979) bu tepe ve çukurların normal faylarla sı-
nırlandırılmış horst ve grabenler olduğunu göstermiştir.
Neo-Tetis'in kuzey kolu boyunca yapılan stratigrafik -
sedimantolo jik çalışmalar, burada gelişen Liyas çökelleri-
nin de Orta Atlantik kenarlarındaki gibi aktif bir normal
faylanma rejimi altında geliştiğini göstermiştir (Bernoul-
li ve Jenkyns, 1974; D'Argenio ve Alvarez, 1980). Pontid-
lerde aynı Liyas fasiyeslerinin benzer olaylar zincirini
göstermeleri Pontidlerin güneyinde de aynı normal fay re-
jiminin Liyas'ta gelişmiş olduğunu belirtir (Yılmaz 1972K

Karpatlar batısındaki Alpidlerde Liyas sedimantas-
yonunda karbonat çökelimi egemendir (Bernoulli ve
Jenkyns, 1974). Adı geçen bölgelerde Liyas riftleşmesi su
altında bulunan geniş bir karbonat platformunu parçala
mıştır. Buna karşın Güney Karpatlarm doğusunda kalan
bölgelerde ve bu arada Pontidlerde Liyas'daki açılma, Pa-
leo - Tetis'in geç Paleozoyik'ten beri süregelen dalma - bat-
masının geliştirmiş olduğu Kimmerid orojenik kuşağını
parçalamıştır. Türkiye'de Liyas yaşlı açılma Kimmerid ki-
takenarı yayını ve kısmen de yayardı molas havzasını et-
kilemiştir. Pontidlerde Liyas'm tabanında yeralan kömür-
lü, yerel olarak volkanik arakatkılı, sığdenizel - karasal kı-
rıntılılar («Gresten fasiyesi») bu molas havzası - mağmatik
yay ortamının ürünleridirler. Bilindiği gibi/ normal fay-
larla gerilmeye başlayan bir kıtanın gerilme başındaki ka-
lınlığı 18 km den fazla ise gerilme hemen çökmeyi gerek-
tirir (McKenzie, 1978). Liyas başlarında/Hettangiyen son-
larına doğru, denizin Pontidlerin güney kısımlarını istila-
ya başladığını, Sinemüriyen'de ise, buralardaki sığdenizeı
yer yer kondanse karbonat serileri («Pontid Liyası») ve
volkanik arakatkılı terijen türbiditlerle karakterize edilen
tipik denizaltı tepesi - çukur sedimantasyonunun geliştiği-
ni görürüz. Demek ki Pontidlerin güneyinde normal fay-
larla belirlenen gerilme rejimi Hettangiyen'de başlamıştır
Bu sonuç, daha önce Pontidler üzerinde çalışmış bazı araş-
tırıcıların (Seymen, 1975; Şengör ve diğerleri, 1980; Şengör
ve Yılmaz, 1981) görüşleriyle tam bir uyumluluk içindedir
ve bugüne dek ayrıntıları bilinmeyen bu açılmanın nite-
lik ve zamanlamasına bir kesinlik getirmektedir. Bergoug-
nan ve Fourquin (1982) Erzincan civarındaki çalışmaları-
na ve Türkiyedeki Neo-Tetis'in Paleo - coğrafik konumu
hakkındaki bıjgün geçerliliğini yitirmiş olan bazı yorum-
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Şekil 2 : Gerilme tektoniği ile bî r kıt'a kenarında de-
nizaltı tepesi - havsa geometrisinin oluşumu
ve evrimi. Özellikle gelişen listrik normal fay-
ların bazı denizaltı tepelerini nasıl çökerttik-
lerine dikkat ediniz (KD : Listrik normal fay-
ların kurtulma düzeyi).

Figure 2 : Origin and «volution of seamount - basin geo-
metry by extensional tectonics at a continen-
tal margin. Notice in particular how evolving
listric faults depress certain seamounts (KD t
D£collement level for listric normal faults).

lara dayanarak Neo-Tetis'in kuzey kolunun Triyas'da açıl-
maya başladığını iddia etmişlerdir. Yapısal ilişkileri muğ-
lak olan Triyas yaşlı pilov lavlara dayanan bu yorum,
Tekeli (1981) 'nin aynı lavları ICarakaya Karmaşığına kat-
masıyla tek dayanak noktasını da kaybetmiştir. Yukarıda
özetlenen gözlemler Şengör ve diğerlerinin (1982) 'de be-
lirttikleri gibi Pontidlerin güneyinde okyanus açılımının
erken Jura'dan, bu yazıdaki verilerin de gösterdiği gibi, geç
Hettangiyen'den önce olmuş olması mümkün değildir.

Bilecik, Ankara ve Alucra (Giresun) bölgeleri Liyas
boyunca sürekli olarak deniz düzeyine yakın kalan deniz-
altı tepelerini, Niksar - Reşadiye bölgesi faylanmadan he-
men sonra oluşmuş bir havzayı, Amasya, Havza, Gümüşha-
ne, Bayburt ve îspir - Yusufeli bölgeleri ise Liyas süresin-
ce çökmekte olan denizaltı tepelerini temsil ederler (Şekil
1.). Şekil 2'de niçin bazı bölgelerin Liyas süresince deniz-
altı tepesi olarak kaldıkları, diğerlerinin faylanma başlar
başlamaz havza haline geldikleri ve bazı denizaltı tepele-
rinin de gecikmeli çökmelere uğradıkları görülmektedir.
Bu değişken gelişim Listrik normal faylanmanm doğal
bir sonucudur ve bunun güncel bir örneği Ege Denizinde
görülmektedir (McKenzie, 1978; Jackson^ye McKenzie söz-
lü görüşme, 1982).

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Pontidlerdeki Liyas çökelleri üzerinde yapılan sedi-
mantolojik çalışmalar bunların yer ve zamanda hızlı de-
ğişiklikler gösteren fasiyeslerde çökeldiklerini ortaya koy-
muştur, özellikle iki ana fasiyes grubu ayırt edilebilmek-
tedir. Birincisi, genellikle ince ve merceksi geometriye sa-
hip, bol fosilli, sığdenizel, yer yer kondanse kireçtaşların-
dan, ikincisi ise kalın terijen malzemeli, sıksık volkanik
arakatkılı, yer yer kalsitürbiditler halinde birinci fasiyesiu
malzemesini içeren türbiditlerden oluşur. Her iki fasiyös
düzensiz bir topografya üzerinde çökelmiş kömürlü, sığde-
nizel ve/veya karasal en erken Liyas yaşlı kırıntılılar («Gres-
ten Fasiyesi») üzerinde gelişmiştir.

Bu makalede, Pontidlerde Liyas içerisindeki yukarıda
sözüedilen iki değişik faşiyes grubunun Akdeniz Alpidlerin-
de benzer yaş ve konumdaki fasiyeslerle yapılan karşılaş-
tırmaları sonucunda birinci tip (sığdenizel kireçtaşları)
fasiyesin listrik normal faylarla sınırlandırılmış denizaltı
tepeleri, türbiditik olan ikinci tip fasiyesin ise bu tepeler
arasındaki havzalarda depolandığı görüşüne varılmıştır.
Eldeki sınırlı verilere göre yapılmış olan bu sentezde be-
lirtilen denizaltı tepesi ve çukuru dağılımının bundan
sonra toplanacak verilerle çok daha ayrıntılı olarak şekil-
lendirilebileceği ortadadır.

Varılan bu sentez büyük ölçekli tektonik çalışmalardan çı-
kan, Pontidlerin güneyinde Neo-Tetis'in kuzey kolunun
Liyas'ta açılmaya başladığı görüşüyle uyumluluk içerisin-
dedir ve bu açılmaya neden olan normal faylanma rejimi-
nin Hettangiyen'de başlamış olduğunu gösterir. Bu başlan-
gıç tarihi Neo-Tetis'in kuzey kolunun diğer bölgelerdeki
açılma başlangıç tarihiyle şaşılacak bir benzerlik gösterir
(Bernoulli ve Jenkyns, 1974). Bu bakımdan Şengör ve di-
ğerleri'nin (baskıda) Neo-Tetis'in kuzey kolunun açılma
smı Karpatların batısında Atlantik açılması, Karpatlar-
dan doğuya doğru da Paleo - Tetis'in kapanması gibi iki
ayrı nedene bağlamak istemeleri düşündürücüdür. Burada
belgelenen veriler Neo-Tetisin kuzey kolu boyunca açıl-
ma tarihlerinin sundukları teze hiçbir destek sağlamadık-
larını göstermektedirler. Ancak Karpatlar batısında ve
Karpatlardan doğuya doğru açılmanın birbirlerinden bü-
tünüyle değişik ortamlarda geliştikleri de, basen fasiyesi-
ni oluşturan kayaçların batı bölgelerde tamamen kalsitür-
biditik ve pelajik karbonat, doğu bölgelerde ise egemen
terijen malzeme olmalarından anlaşılmaktadır. Zamanla-
mada her iki bölge arasındaki şaşılacak benzerlik rastlantı-
ya veya eldeki sedimantolojik ve paleontolojik verilerin
yeterince ayrıntılı olmamalarına bağlanabilir. Bundan
sonra Pontidlerde yapılacak arazi çalışmalarında Liyas fa-
siyeslerinin dikkatle incelenmeleri, sedimanter yapı, pet-
rografi ve fasiyes ilişkilerinin ayrıntılarıyla ortaya konma-
ları gerekir. Paleontolog ve sedimantologların özellikle dik-
kat etmeleri gereken husus; inceledikleri fosilli Liyas
mostralarının yerli olup olmadıkları, diğer bir deyişle de-
nizaltı tepelerinden taşınıp taşınmadıklarıdır. Bundan son-
raki çalışmalar bu ayrıntıda yapılmadıkça, Türkiyenin
tektonik evrimine ilişkin modellere etkin bir katkıda bu-
lunamıyacakları açıktır.
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