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Çördük Olistostromlari

Çorduk Olistostromes

All KOÇYÎĞÎT Jeoloji Kürsüsü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara

ÖZ: İnceleme alanında başlıca üg birim yüzeylemektedir. Bunlar başkalaşım kayaglan "Tokat Masifi", ofiyolitli me-
lanj ve pelajik kireçtaşlarıdır. Türbidit kumtaşlanyla ardaşıklı olan pelajik kireçtaşları diğer iki birimi açılı uyumsuz-
lukla örtmektedir. Bu üg birimden ilk ikisi Temel kayaçları, sonuncusu ise örtü kayacı olarak adlandırılmıştır.

örtü kayacı, özellikle taban kesimlerinde, gereci temel kaya birimlerinden türemiş olan tektür ve çoktur bileşenli
olistostromlar içermektedir. Bu olistostromlar Çorduk Olistostromlari olarak adlandırılmıştır. Çördük Olistostromlari
ve onları içeren Örtü kayacı Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlıdır.

Örtü kayacı iğinde ofiyolitli melanj olistostromlarının bulunması, bölgenin jeolojik evriminde, Kampaniyen-Maest-
rihtiyen öncesi bir levha yitimi ve ofiyolitli melanj yerleşimini; daha sonra ise, yiten levha üzerinde, yukarıda deği-
nilen örtü kayacının durulmaya başladığını ve olistostromların oluştuğunu; son olarak da durulma havzasının bir ke-
narının sürekli yükseldiğini önermektedir.

ABSTRACT: In the study area mainly three units crop out. These are metamorphic rocks "Tokat Massif", ophiolitic
melange and pelagic limestones. The last unit that is pelagic limestones which are alternated with turbidite sand-
stones, overly unconformably the other two units, which were previously mentioned, The first and the second units
have been termed as the basement rocks; the last unit has been termed as the cover rock.

The cover rock, especially in the lower parts of it, contains monogenic and heterogenic olistostromes whose
components deriving from the basement rocks. These olistostromes have been termed as Çördük Olistostromes. Çör-
dük Olistostromes and cover rock, which contains them are Campanian-Maestrichtian age.

The presence of the ophiolitic melange olistostromes in the cover rock suggests a subduction of plate and the
emplacement of ophiolitic melange before Campanian-Maestrichtian; and then the cover rock has started to deposit
on the consuming plate, and the olistostromes have formed; finally, one side of the basin has raised continuously during
the geologic evolution of the region.
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GİKİŞ

Kayma tektoniğinin egemen olduğu Toroslar ve Kuzey
Anadolu kuşaklarında, örneklerine sık sık rastlanılan, bu-
na karşın yeterince açıklığa kavuşturulmamış olan "Olisto-
strom" sözcüğü, güncel bir yerbilimi terimidir. Yazar, bu
makalede, çalışmalarım sürdürdüğü Orta Toroslar'm batı
kesimiyle, Kuzey Anadolu kuşağında yeralan Tokat yöre-
sinden topladığı saha verileriyle bu terimi örneklemeyi ve
terimin daha iyi anlaşılıp temsil ettiği yapının tanınmasına
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Makalenin çatısını
oluşturan örneklerin alındığı yer Çördtik (Tokat) yöresi
olup, tüm çalışma sonlanmamış olduğundan bölgenin ayrın-
tılı jeoloji haritası verilmeyecek, buna karşın, özgün olis-
tostrom fotoğraflarının çekildiği Çördük yöresi ve inceleme
alanının bir bulduru haritası sunulacaktır (Şekil 1).

gekil 1: Yer bulduru haritası

Figure I: Location map.

OUSTOSTROM KAVRAMI VE

Bu terim ilkin Flores (1955) tarafından ortaya atılmış
olmakla birlikte, terimin doğmasına neden olan savlar da-
ha önce ve benzer amaçlarla önerilmiş olan terimlere da-
yanır. Bunlardan bazıları balık pulu biçimli killer anlamı-
na gelen "Argille scagliose", breşleşmiş killer "Argille
brecciate", yıkılma/oturma anlamına gelen "slumps" ve kay-
ma anlamına gelen" slides"dır.

"Argille scagliose" terimi ilkin Bianconi (Bianconi,
1840; Hoedemaeker, 1973'den) tarafından, Tuscan Emilian
Appenninler'de, büyük kütleler biçiminde oluşan özel bir
kil türünü simgelemek için ortaya konmuştur. Sözü edilen
kil parlak, balık pulları biçiminde ayrılmakta ve dokunul-
duğunda yağlımsı bir his uyandırmaktadır. Asıl adını da
bu iki niteliğine borçludur.

Merla (Merla, 1953, Hoedemaeker, 1973'den), "Argille
scagliose" terimini, Üst Kretase ve Tersiyer sırasmda oro-
jenik sırtların yamaçları üzerinde kayma ve çamur akma-
larıyla oluşmuş olan ve Appenninler'de büyük alanlar kap-
layan ilksel konumsuz (allokton) formasyonlar için düşün-
müştür.

"Slumps" ve "Slides" terimlerine gelince, bunlar, özde
kayma devinimine özgü olup, yığışımı anlatmazlar. "Argille

scagliose" ve "Argille brecciate" terimleri ise yalnızca Ap-
penninler'e ve Sicilya'ya özgüdür. Bu nedenle daha genel
anlamlı ve daha geniş yayılımlı bir terime gereksinim var-
dır ya da duyulmaktadır.

Beneo, Roma'da yapılan 4. Dünya Petrol Kongresi'nde
(1955), Sicilya'nın normal depolanmış katmanları içinde,
"Argille scagliose" ve "Argille brecciate"den oluşan ilksel
konumsuz arakesintilerin arakatmanlar biçiminde bulunduk-
larına değinmiştir, işte bu değinmeden sonra, "Olistostrom-
lar (Olistostromes)" sedimanter tortullar olarak düşünülmüş
ve Flores (1955), Kuzey Appenninler'in ilksel konumsuz
karmaşıklarım olistostromlar olarak kabul etmiştir.

Flores (1955)'e göre olistostrom, Yunanca kayma an-
lamına gelen "Olistomai (slide)" ve yığışım anlamına gelen
"Stroma (accumulation)" sözcüklerinden türemiş olup, kay-
maya bağlı bir yığışımı anlatmaktadır. Aynı yazar olisto-
stromlar la, normal jeolojik istifler içinde yeralan; hasta-
lanabilir süreklilikte; litolojik ya da petrografik olarak he-
terojen gereçle ıralanan (karakterize edilen); yarı sıvı bir
kütle olarak yığışmış; daha önce katmanlanmış olan büyük
yabancı kayaç parçaları dışında gerçek katmanlanma gös-
termiyen; içinde daha çok sert kayaç parçalarının dağılmış
durumda bulunduğu killi ve heterojen bir hamurla ya da
bağlayıcıyla temsil edilen; hamuru ile onun içerdiği yaban-
cı kayaç parçaları arasında değişmez bir oran bulunma-
yan; akma nedeniyle birincil konumlarından tümüyle ay-
rılmış daha iri bileşenlerin karmaşık şeklinden, türbid akın-
tıların oluşturduğu dereceli katmanlanmaya değin değişen
sedimanter tortulları açıklamaktadır.

Beneo (1956) olistostromu, normal tortullarla arakat-
manh olan karmaşık sedimanter yığışımlar olarak tanım-
lamakta ve türbiditleri de olistostrom kavramı içine koy-
maktadır.

Facca (Facea, 1956; Hoedemaeker, 1973'den)'ya göre
olistostrom, depolanmasından hemen sonra oluşan çekim de-
vinimleri nedeniyle, normal stratigrafik konumunu yitirmiş
sünümlü (plastik) bir seri olarak tanımlanmalıdır.

Marchetti (Marchetti, 1957, Hoedemaeker, 1973'den)'ye
göre olistostrom terimi, çok ya da az karmaşık (chaotic);
buruşmuş, breşleşmiş ve şeylli bir hamuru olan hamurun-
dan daha genç, onunla yaşıt ya da ondan daha yaşlı sert
kayaç parçaları içeren; çekimle daha alçak düzeyli sahala-
ra (çoğun bir sedimantasyon havzası içine) kaymış ya da
akmış; aynı zamanda, üzerinden kaydığı daha yaşlı for-
masyonlardan oluşan şeylli bir kütleyi simgelemek için
önerilmiştir. Aynı yazar, olistostromların çoğun denizel or-
tamlarda fakat bazan denizel olmayan ortamlarda da olu-
şabileceğini de belirtmektedir.

Elter ve Schwab (1959), Kuzey Appenninler'deki filiş
katmanlarıyla arakatmanlı bazı breş tortullarını "olisto-
strom" olarak yorumlamışlardır.

Gansser (1959) ve Rigo de Righi ve Cortesini (1964)
olistostrom terimini, büyük boyutlu karmaşık yapılar için
önerirlerken; Abbate, Bartolotti ve Fasserini (1970), çok
büyük boyutlu karmaşık yapılan olistostrom olarak kabul
etmemektedirler.

Flores (1959) ve Jacobacci ve diğerleri (Abbate, Bor-
tolotti ve Passerini, 1970)'ne göre bir olistostromun yerleşi-
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mi, bazı durumlarda çok kısa bir süre içinde olmaktadır.
Merla (1051) olistostromları, büyük ilksel konumsuz

örtülerin ezilip parçalanmış taban kesimleri ve aynı zaman-
da ilksel konumsuz kütle içindeki iki ana levha arasındaki
bağlayıcı gereç olarak düşünmüştür.

Dunbar ve Rodgers (1957), olistostromlara çok yakın
benzerlik gösteren bazı kayma tortullarını karmaşık (chaos)
ya da megabreş (megabreccia) olarak adlandırmışlardır.

Reutter (Reutter, 1965; Hoedemaeker, 1973'den), Gör-
ler (Görler, 1967; Hoedemaeker, 1973'den) ve Görler ve
Reutter (Görler and Reutter, 1968; Hoedemaeker, 1973'den)'e
göre olistostrom, çamur akmalarının ya da çamur derele-
rinin ürünüdür.

Jacobacci (Jacobacci, 1966; Hoedemaeker, 1973'den)'ye
göre olistostromlar, kayma ya da çamur akmalarıyla tü-
remiş gereçlerin yığışımları olup, t.ektür (monojenik) ya da
çoktur (heterojenik) bileşenli olabilir.

Badoux (Badoux, 1967; Hoedemaeker, 1973'den) ve Gör-
ler ve Reutter (Görler and Reutter, 1968; Hoedemaeker,
1973'den)'e göre olistostrom, çoğunlukla bulunduğu ortama
yabancı kayaçlardan türemiş, olup, eğer aynı ortamın kayaç
parçalarım da içeriyorsa, onlar, yamaçaşağı devinim sıra-
sında karışmıştır.

De Raaf (De Raaf, 1968; Hoedemaeker, 1973'den) olis-
tostromları, çok büyük boyutlu sualtı kayma tortullarıyla
sınırlamayı önermekte, aynı özellikteki fakat daha küçük
boyutlu kayma tortullarını ise kendisi tarafından önerilen
Olisthanite kavramı içine koymaktadır.

Jacobacci (Jacobacci, 1966; Hoedemaeker, 1973'den),
normal tortullar arasmda yeralan tektür bileşenli tortul-
ları da (örneğin, Kretase yaşlı sehpantinit ve diyabaz kay-
maları gibi) olistostrom olarak kabul etmekte, olistostrom-
larm karmaşık yapısını ise, hızlı depolanmaya yormaktadır.

Elter ve Raggi (Elter ve Raggi, 1965; Hoedemaeker,
1973'den), iç kökenli olistostromlarla (endoolistostromes)
dış kökenli olistostromlar (allolistostromes) arasında bir
ayırımı önermektedirler. Bu yazarlara göre birinci tür
olistostromun gereci, onu içinde bulunduran jeolojik istifin
formasyonlarından türemiş olup, yerleşimine, çökelme hav-
zasındaki erken tektonik devinimler neden olmaktadır; ikin-
ci tür olistostromlarm gereci, olistostromun içinde bulundu-
ğu ortama yabancı ortamlara özgü formasyonlardan türe-
miş olup, yerleşimi ise, ilerleyen ilksel konumsuz kütlelerin
alın kesiminden koparak önlerinde bulunan çökelme havza-
larına kayma şeklinde olmuştur.

Broquet (Broquet, 1970; Hoedemaeker, 1973'den), her-
hangi bir tektonik karışım ile bir olistostromun yerleşimi-
nin kesinlikle birbirinden ayrı tutulmasını vurgulamakta
ve olistostrom teriminin özellikle sedimanter olaya uygu-
lanmasını önermektedir.

Jacobacci (Jacobacci, 1966; Hoedemaeker, 1973'den)
olistostromu, önceden varolan kayaçlarm, özel bir sediman-
ter olay sonucu birdenbire mekaniksel olarak parçalanmış
ve düzensiz bir karışım için hızlı biçimde yerleşmiş kar-
maşığı olarak düşünmektedir.

Hsü (1968)'ye göre olistostrom, karışımlarını sediman-
ter bir işleye borçlu olan karmaşık kütleler olup, pekişme-
miş sedimanlarm denizaltı kaymaları sonucu oluşmaktadır.

Abbate et al. (1970), bir taraftan olistostrom teriminin
genetik-sedimantolojik anlamına eğilmekte fakat onun
1/25.000 ölçekli topoğrafik haritaya alınabilecek kertede bü-
yük olması gerektiği görüşünü benimsememektedir; diğer
taraftan ise, olistostromu tanıma belirteçlerinden (kriterle-
rinden) biri olarak ortaya boyut kavramım atmakta ve
100-200 m kadar kalınlıktaki karmaşık birimleri (chaotic
units) olistostrom olarak benimsemektedir. Ayrıca, kökeni
tektonik kaymalar olan ve filiş serileri içinde bulunan ofi-
yolitli melanj türevlerinden ofiyolitli breşleri (Ophiolitic
breccias) olistostromlar olarak yorumlamışlardır.

Gökçen (1974), olistostrom tanımı için aşağıdaki özel-
likleri önermektedir: "Olistostromları, bulundukları büyük
birimlere göre değil (örneğin, miyo ya da öjeosenklinal
olistostromları - Allokton ofiyolitik olistostromlar gibi), olu-
şum mekanizmaları birinci plana alınıp, ayrıca dokusal özel-
likleri, uzanımı, minerolojik bileşim ve pekişme dereceleri
ile bağlayıcı malzeme yüzdesi ve bunlara ilâveten oluşu-
mun kalınlığı gözönünde tutularak tanımlanması ve gere-
kirse sınıflandırılması gerekir."

Gökçen ve Şenalp (1975)'a göre olistostrom/sulu çamur-
taşı, bir moloz akıntısı türevi olup, dereceli katmanlanma
dışında sedimanter yapı göstermiyen, yanal devamsız, kat-
mansız, haritalanabilir, kaim ara yığışımlar olarak tanım-
lanmaktadır.

Elter ve Trevisan (1973), ilksel konumsuz bir kütlenin
alın kesiminden koparak çekimle önlerindeki sedimantasyon
havzası içine yerleşen kütleleri "Ön olistostromlar (precur-
sory olistostromes)" olarak adlandırmaktadırlar ve bu tür
olistostromlarm, ilksel konumsuz bir kütlenin büyük bir me-
safede uzun süre çekimle kaydığını gösteren önemli bir ka-
nıt olduğunu vurgulamaktadırlar.

Olistostrom teriminin ortaya atıldığından bugüne değin
köken, yerleşim, doku, yapı, konum ve boyut temel alına-
rak yapılan çeşitli tanımlar ve olistostrom kavramı özetlen-
meye çalışılmıştır.

Yazar, olistostromun tanımı yapılırken, bulunduğu or-
tam, içinde bulunduğu normal sedimanter istifle ya da bi.
rimle tavan-taban ve yaş ilişkisi, yapı, doku, köken, yerle-
şim gibi öğelerin temel alınmasında yarar ummaktadır. Bu-
na karşın, konum, boyut, pekişme derecesi, hamur-kayaç
parçaları oranı gibi çok değişken olabilecek öğelerle olis-
tostrom tanımını sınırlandırmayı yeğlememektedir. Bugüne
değin çeşitli yörelerde görülen ve olistostroma yorulan ya-
pılar gözönüne alındığında şöyle bir tanım yapılabilir: Olis-
tostrom, çoktur bileşenli, değişken derecede şistsel, killi ve
kumlu bir hamuru; bu hamur içinde yüzer konumda bulu-
nan köşeli, bazan keskin ve cilalı-çizikli yüzeyli, değişken
boyutlu (genellikle birkaç mm ile 60-130 sm çaplı) çoktur
kayaç parçaları içeren; normal sedimanter istifler içinde
arakatmanlar olarak bulunan ya da bulunmayan (örneğin,
ofiyolitlerin egemen olduğu, breş görünümlü litoloji yığı-
şımları ki bunlar ofiyolitli melanjm taban kesiminde ve ev-
sahibi kayacın tavanı arasında küçük topluluklar biçimin-
de, özellikle Orta ve Batı Toroslar'da çok yaygın durum-
dadır) (Koçyiğit, 1976-1978); içinde bulunduğu normal se-
dimanter istifle tabanda keskin ve belirgin, tavanda ise da-
ha az belirgin dokanakh, mercekler biçiminde; karmaşık
yapılı; daha önce katmanlanmış litoloji parçaları içeren ya
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da içermeyen; değişik ortamları ırahyan değişik yaşta ka-
yaç parçalan içeren; yerleşim yaşı, içinde bulunduğu nor-
mal sedimanter istifin yaşıyla aynı olan ve yerleşimini bü-
yük olasılıkla çekim kaymalarına borçlu olan karmaşık ya-
pılı arakatmanlar ya da breş görünümlü yığışımlardır.

Yukarıda verilen olistostrom tanımındaki ayırtman özel-
likler, Çördük Olistostromları başlığı adı altında örneklen-
meye çalışılacaktır.

ÇÖRDÜK OLJSTOSTBOMLARI

En özgün biçimde yüzeyledikleri yer Çördük Köyü (To-
kat güneyi) yöresi olduğu için, birime Çördük Olistostrom-
ları adı verilmiştir. İnceleme alanında çok yaygın olma-
larına karşın, haritalanabilecek boyutta çok az yüzlek ör-
neği sunarlar. Bazan ofiyolitli melanj bazan da "Tokat Ma-
sifi" olarak bilinen başkalaşım kayaları üzerine açılı uyum-
suzlukla gelen Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı ve kısmen
filiş fasiyesli pelajik kireçtaslarının tabam ile ona yakın
düzeylerde yeraJır. Yanal olarak süreksiz (devamsız), mer-
cek biçimli, koyu siyah - koyu yeşil renkli, büyük blok par-
çaları içeren breş görünümlüdür. Çördük Olistostromları,
tektür ve çoktur bileşenli oluşlarına göre iki gruba soyut-
lanmış olup, ileride bunlar ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.

Olistostronıların Normal Jeolojik istifi

Normal jeolojik istif denilince, uygun sedimantasyon
koşullarında durulan ve olistostromları içeren sedimanter
birimden söz edilmektedir. Çalışma alanında bu birim, sarı -
yeşil - gri - kiremit kırmızısı ile pembe renkli, ince katmanlı
(5-30 sm), killi, midye kabuğu biçiminde kırılımlı, sık ve
bakışımsız kıvrımlı, çoğun eğim ve doğrultu eklemli, litik
tüf ve volkanik gereç bakımmdan zengin türbidit kumtaşı
katmanlarıyla (2-10 sm) ardaşıklı, Globotruncana'lı bir ki-
reçtaşıyla temsil edilmektedir. Ayrıca, tabanda başkalaşım
kayaları ve ofiyolitli melanj, tavanda ise Neojen çakıltaşı
ve kumtaşlarıyla açılı uyumsuzdur.

Bu birimden alınan örneklerin mikroskopik inceleme-
sinde kayacın, Globotruncana'lı biyomikrit olduğu ve Glo-
botruncana tricarinata (Quereau), Globotruncana cf. Iinnei-
ana (d'Orbigny), Globotruncana cf. conica (White), Globot-
runcana cf. elevata (Brotzen) gibi fosiller içerdiği gözlen-
miştir.

Bu kireçtaşlarmın gerek fosil içeriği, gerek litofasiyesi,
gerekse türbidit kumtaglanyla ardaşıkh oluşu, Çördük Olis-
tostromlan'nın normal jeolojik istifinin derin denizel bir
ortamda ve zayıf bir filiş fasiyesinde durulduğunu ve Kam-
paniyen-Maestrihtiyen yaşında olduğunu kanıtlar gözükmek-
tedir.

Çoktur Bileşenli OHstostromlar

Ofiyolitli Melanj Olistostromu. Birime bu ad, tüm bi-
leşenlerinin ofiyolitli melanj olması nedeniyle verilmiştir.

Dağılımı. En çok yayılım gösteren olistostrom türü
olup, özgün yüzleğini Çördük Köyü güneyi ile Batmantaş
Köyü KD'sunda verir (Şekil 2).

Taban-Tavan İlişkisi. Taban ve tavanda, içinde bulun-
duğu normal sedimanter istifi oluşturan Kampaniyen-Ma-

Şekil 2: Bileşenleri ofiyolitli melanjdan türemiş, Kampaniyen-
Maestrihtiyen yaslı bir olistostromun gömümü, a) Kampani-
yen Mucstrihtiycn yaşlı pelajik kireçtaşı (normal sediman-
ter istif b) Ofiyolitli melanj olistostromu.

Figure 2: Aspect of an olistostrome of Campanian-Maestriehtian age,
composed of elemants derived from ophiolitic melange, a)
Pelagi climestone of Campanian-Maestrichtian age (normal
sedimentary sequence); b) Ophiolitic melange olistostrome.

estrihtiyen yaşlı pelajik kireçtaşlarına koşuttur (Şekil 3).
özellikle Çördük Köyü yöresi ve Beşören Köyü doğusun-
daki yüzleklerde taban dokanağı çok keskin, buna karşın
tavan dokanağı çok ince (5-10 sm) bir türbidit kumtaşı ile
pelajik kireçtaşlarına geçmektedir. Bunların dışında yine

Sekil 3: Sekil 2 ile aynı.

Figure 3: Same as figure

Çördük Köyünün GD'sunda yüzeyliyen örnekte ise, aynı olis-
tostrom, tabandan tavana doğru üç kez ardalarıma göster-
mektedir (Şekil 4), yani üç ayrı evrede oluşmuştur.

Litoloji Özelliği

1. Kayaç Parçalan (Klastlar). Başlıca iki kaynaktan
türemiştir. Bunlar, olistostromu içeren pelajik kireçtaşları-
nm tabanındaki ofiyolitli melanj ve başkalaşım kayalarıyla
temsil edilen "Tokat Masifi"dir. Bunların başlıcaları, bo-
yutları mm'den birkaç m' değin değişen peridotit, gabro,
diyabaz, serpantinit, bazalt, lav parçaları, kırmızı-yeşil renkli
radyolarit, mermer, kuvars-klorit-albit şist, serizitJcuvars
şist, granit, metadiyabaz, diyorit, spilit parçalarıdır, özel-
likle mermerlerden oluşan parçalar keskin-cilalı yüzeyli,
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Şekil 4: Farklı evrelerde oluşmuş ofiyolitli melanj olistostrom-
larmm görünümü, a) Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı pelajik
kireçtaşı Anormal sedimanier istif); b) Olistostromlar.

Figure 4: Aspect of ophiolitic melange olistostromes formed at the
different phases, a) Pelagic limestone of Campanian-Maest-
richtian age (normal sedimentary sequence); b) Olistostromes.

kayma izli ve melanjm oluşumu sırasında uğradığı makas-
lama-sıkışma nedeniyle çizgisel dizilimli sucuklar biçimin-
dedir (Şekil 5, 6). Bütün bu kayaç parçaları ofiyolitli me-
lanjı oluşturan parçalar olup, hepsi de köşeli ve hamur
içinde yüzer konumdadır (Şekil 7).

gekil 5: Kampaniyen-Maestrîhtiyen yaşh bir ofiyolitli melanj olis-
tostromunun görünümü, a) Hamur; b) Üzerinde kayma izle-
ri taşıyan mermer parsası.

Figure 5: Aspect of an ophiolitic melange olistostrome of Campanian-
Maestrichtian age1, a) Matrix; b) The marble clast bearing
slide marks.

2. Hamur. Ofiyolitli melanjı oluşturan kayaçların
günlenmesi ve ayrışmasıyla oluşmuş ofiyolit kumu, kil ve
şeydir. Killi ve şeylli olan hamur içinde, kayaç parçalan dü-
zensiz biçimde ve yüzer durumdadır (Şekil 8). Hamur yer
yer dilinimli olup, dilinim düzlemleri, olistostromu içeren
normal jeolojik istifin yani pelajik kireçtaşınm katmanlan-
masma hemen hemen koşuttur. Ayrıca içerdiği kayaç par-
çalarının kenarlarını bir açı ile keserken bazan da ona ko-
şut olmaktadır (Şekil 9). Hamurun dilinim kazanması bü-
yük olasılıkla, oluşumundan sonra etkisinde kaldığı yük ba-
sıncı ile olmuştur.

Sekil 6: Bir ofiyolitli melanjm görünümü, a) Hamur; b) Ofiyolitli
xnelanj iğinde, çizgîsel difciliinli ve sucuklagnnş. mermer olis-
tolitleri.

Figure G: Aspect of an ophiolitic melange, a) Matrix; b) The
marble olistoliths of linear oriented and bondinaged in the
ophiolitic melange.

gekil 7: Kampaniyen-Maestrihtiyen yağlı bir ofiyolitli melanj
olistostromunun görünümü, a) Hamur; b) Çegitli kayaç par-
çaları.

Figure 7: Aspect of an ophiolitio melange olistostromes of Cam-
panian-Maestrichtian age. a)' Matrix; b) The different rock
clasts.

3. Çimento. Olistostromdan alman bir el örneğinden
hazırlanan ince kesitin (Şekil 8'deki örnekten yapılan ince
kesitin) mikroskopik incelenmesinde aşağıdaki özellikler göz-
lenmiştir: Örnek, granit (hipidyomorf dokulu, feldispat, ku-
vars ve ferromağneziyen minerallerden oluşur. Ferromağne-
ziyen mineraller ayrışarak klorit, epidot ve opak mineral-
lere dönüşmüştür. Ayrıca, feldispatlar da ayrışmıştır. Sifen
ve özellikle apatit, bu parçanın asit kökenli olduğunu gös-
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Sekil 8: Kampaniyen-Maestrihtiyen yağlı bir ofiyolitli melanj olis-
tostromunun görünümü, a) Hamur; b) diyabaz ve metadiya-
baz, c) Mermer, d) serpantinit ve peridotit, e) granit ve di-
yorit, f) kuvars-klorit-albit gist, ve serizit-kuvars gist, g)
kireçtaşı, h. radyolarit* k. diğer kayaç parçaları (bir el örne-
ğinden çizilmiştir).

Figure 8: Aspect of an ophiolitic melange olistostrome of Campa-
nian-Maestrichtian age. a), matrix; b) diabase and metadiaba-
se, c) marble, d) serpentinite and peridotite, e) granite and
diorite, f) quarts-chlorite-albite schist and sericite-quarts
schist, g) limestone, h) radiolarite* k) the other rock clasts
(This figure has been driven from a band specimen).

termektedir.), lav parçaları (bunlar genellikle bazik kö-
kenli bazalt ve diyabaz parçalarıdır. Bu parçalar da ayrış-
maya uğramış olup, hamurlarında yeniden kristalleşme göz-
lenmiştir), peridotit, serpantinit, gabro, diyorit, grovak, me-
tadiyabaz, mermer, radyolarit, sedimanter kökenli ve hema-
titçe zengin tortul kayaç parçaları ve dedritik kuvars par-
çaları kalsit bir çimento ile birbirlerine bağlanmıştır. Dola-
yısıyla olistostromun çimentosu kalsitten oluşan bir doka-
nak çimentosudur (Şekil 9c).

Olistostromlarm gerek hamuru gerekse onun içerdiği
kayaç parçaları temel kayaçlarmdan (başkalaşım kayaçları
ve ofiyolitli melanj) türemiştir. Kayaç parçaları tümüyle
köşeli olup, killi ve kumlu hamur içinde yüzer durumdadır.
Bu özellik, parçalanmanın tektonik ve kayma kökenli ol-
duğunu göstermektedir.

Kalınlık. Çalışma alanında gözlenmiş olan ofiyolitli
melanj olistostromlarmın kalınlığı 70 sm ile 100 m arasında
değişmektedir.

Karşılaştırma. Yazar bu kesimde, çalışmalarım sür-
dürdüğü Tokat güneyi (Kuzey Anadolu Kuşağı) ile Orta
ve Batı Toroslar'da gözlediği bazı ofiyolitli melanj olisto-
stromlarını konum, yüzlek biçimi, yapı, bileşen, hamur tü-

Sekil 9: Bir ofiyolitli melanj olistostromunun mikroskopik görü-
nümü, a) Hamur; b) Çeşitli kayaç parsaları; c) Dokanak
çimentosu; d) Diyabaz parçası.

Figure 9: The microscopic aspect of an ophiolitic melange olis-
tostrome. a) Matrix; b) Various rock clasts; c) Contact 86-
ment; d) Diabase clast.

rü, çimento, kalınlık, oluşum ortamı, oluşum ve yaş bakı-
mından karşılaştırmayı amaçlamıştır (Çizelge 1).

Bu karşılaştırmadan da görüleceği gibi, iki ayrı kuşa-
ğa özgü olistostromlar arasında bazı benzerlikler ve ayrı-
calıklar bulunmasına karşın, aralarındaki önemli ayrıcalık-
lar konumları ve oluşum biçimleridir. Flores, Beneo ve Ja-
cobacci (Albate, et al., 1970), olistostromu tanımlarken,
onun normal bir jeolojik istif içinde yeralması gerektiğini
vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte, diğer bazı yazarlar
da kökeni tektonik kaymalar olan ve filiş serileri içinde
bulunan ofiyolitli melanj türevlerinden ofiyolitli breşleri de
olistostromlar olarak (Abbate, et al., 1970) ya da "Ön olis-
tostromlar" (Mter ve Trevisan, 1973) olarak adlandırmak-
tadırlar.

Kütle devinimlerinin yaygın olduğu Toros kuşağında
bu tür oluşuklara sık sık rastlanılmaktadır. Yazar da, olis-
tostrom tanımında kökenin önemli bir öge olduğunu düşün-
düğünden, bu oluşukları olistostrom olarak adlandırmakta
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ve onları, çekim kaymaları ve uzun mesafeli kütle devinim-
lerinin belirteci olarak yorumlamaktadır.

Tektür BileşenM Olistostromlar

Serpantini! ve Diyabaz Olîstostromları. Ofiyolitli me-
lanj olistostromlarına göre çok daha az yaygm olan bu tür
olistostromlar yalnız serpantinit ya da yalnız diyabazdan
oluşmaktadır.

Bağılımı. Özgün örnekleri Killik Köyü kuzeyi ve Çör-
dük Köyü KB'smda yüzeylemekte olup, haritalanabilecek
boyutta değildir.

Taban ve T&van ilişkisi. Olistostrom, taban ve tavan-
da, içinde bulunduğa normal jeolojik istifin katmanlanma-
sına koşuttur. Taban dokanağı oldukça keskin, tavanı ise
daha az belirgin olup, çok ince bir türbidit kumtaşıyla pela-
jik kireçtaşma geçmektedir (Şekil 12). Bu şekil bir ser-
pantinit olistostromunu temsil etmektedir.

Şekil 12: Bir serpantinit olistostromunun görünümü (Tektür bi-
legenli olistostrom)'. a) Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı peîa-
jik kireçtaşı (normal sedimanter istif); b) Serpantinit oHs-
tostromu. H

Figür© 12: Aspect of a serpentinite olistostrome (monogenie olis-
tostrome. a) Pelagic limestone of Campanian-Maestrichtian
age Cnormal sedimentary sequence); b) The serpentinite
olistostrome.

Litoloji özelliği. Açık porselen ile sarı-pembe renkli
pelajik kireçtaşlarmdan olu§an normal jeolojik istif içinde,
yeşil renkleriyle hemen ilgi çeker (Şekil 13). Şekil 13 tek-
tür bileşenli bir olistostromu simgelemekte olup, şekilde a
ile belirtilen kesimler pembe-kırmm-sarı renkli, ince kat-
manlı (5-30 sm), killi, türbidit kumtaşı katmanîanyla (2-10
sm) ardaşıklı bir biyomikrittir. Mikroskopik incelemesinde
Globotntncana cf. ventrîcosa (White) ve Globigerina sp.
içerdiği gözlenmiştir. Yine şekilde b ile belirtilmiş olan ke-
sim ise, koyu gri-siyah-yeşil renkli ve mercek biçimli di-
yabaz olistostromudur. Mikroskopik incelemede diyabazın
tümüyle albitleşmiş, kloritleşmiş ve epidotlaşmış olduğu
gözlenmiştir.

Bu tür olistostromlarda hamur hemen hemen hiç yok-
tur.
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Çizelge 1: Çörtfîk (Kuzey Anadolu Kuşağı, Tokat) olistostromları ve Ynkarıkasıkara (Orta Toroglar**n batı kosirai, İsparta) oliştos-
tromları arasında bir karşılaştırma»

Table 1: A comparison between the Çördük (North Anatolia Belt, Tokat)' olistostromes and Yukartkaşıkara (The western part of
Central Taurus Belt, İsparta) olistostrome.

Çorduk Olistostromlan

Konum. Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı pelajik kireçtaş-
lanndan oluşan normal jeolojik istif içinde yeralır (Şekil
1, 2, 3).

Yüzlek Biçimi. Mercek şeklindedir.

Yapı. Karmaşık yapılıdır, yani katmanlanma, derecelenme,
vb. gibi yapı göstermez.

Bileşen, Çapları, ortalama olarak, mm'den 120 sm'ye de-
ğin değişen peridotit, gabro, diyabaz, serpantinit, bazalt,
metadiyabaz, lav parçalan, granit, diyorit, kuvars-klorit-al-
bit şist, serizit-kuvars şist, mermer, radyolarit, pembe renkli
pelajik kireçtaşı çakıl ve bloklarıdır, özellikle mermer par-
çaları keskin cilalı yüzeyli, kayma izi belirteci olarak çi-
zikli, sucuk biçimlidir. Bileşenler tümüyle ofiyolitli melanj-
dan türemiş olup hepsi de keskin köşeli ve hamur içinde
yüzer durumdadır. Ayrıca, daha önce katmanlanmış kayaç
blokları da içerir.

Hamur. Ofiyolit kumu, kil ve şeylden oluşmuş olup, dili-
nimlidîr.

Çimento. Kalsitten oluşan dokanak çimentosudur.

Kalınlık. 30 sm ile 100 m arasında değişir.

Oluşum Ortamı. İçinde yeraldığı normal jeolojik istife da-
yanılarak, kıta yamacı ve kıta yükselimi arasında oluştuğu
söylenebilir.

Oluşumu. "Levha Tektoniği Kuramı"na göre, levhalardan
birinin diğeri altına dalıp, alttan itkilenerek ters faylanmay-
la yerleşiminden sonra oluşan hendekte, yamaçlardan biri-
nin duraysız olması (üzerliyen yamacın gittikçe yükselme-
si) nedeniyle, derin denizde oluşan pelajik sedimanlar ara-
sına yer yer4 temeli oluşturan (başkalaşım kayaları ve onun
üzerinde tektonik dokanakla yeralan ofiyolitli melanj) bi-
rimlerden kütlelerin çekim kayması ile yerleşmesi biçimin-
de olmuştur.

Yaş. İçinde yeraldıkları normal jeolojik istifin yaşı Kam-
paniyen-Maestrihtiyen'dir. Bu nedenle, olistostromlarm yaşı
da aynıdır.

Yukankaşıkara Olistostromları

Konum. Ofiyolitli melanj içinde ya da ofiyolitli meianjm
taban kesiminde yani ilksel konumlu evsahibi birimle ofi-
yolitli melanj arasında yeralmaktadır.

Yüzlek Biçimi. Tektonik breş görünümlü litoloji yığışım-
ları şeklindedir.

Yapı. Karmaşık yapılı olup, tektonik breşi andırmaktadır.

Bileşen. Egemen olarak ofiyolit gereçli olup, bileşen kay-
nağı değişkendir, Boyutları ortalama olarak mm'den birkaç
metreküpe değin değişen diyabaz, spilit, ignimbrit, peridotit,
mafitçe zengin bazalt, karbonatlaşma gösteren volkanik
cam (olasılıkla bazalt camı), radyolarit, grovak, Globotrun-
cana'lı pelajik kireçtaşı, bol oolitli ve Malm yaşlı kireçtaşı,
Alg'li biyomikrit ve çört. Bileşenler tümüyle keskin köşeli
olup hamur içinde yüzer durumdadır (Şekil 10). Bazıları
keskin cilalı yüzeyli ve çiziklidir. Ayrıca, daha önce kat-
manlanmış kayaç blokları da içerir (Şekil 11).

Hamur. Ofiyolit kumu ve şeylden oluşmuş olup dilinimH-
dir.

Çimento. Kalsitten oluşan dokanak çimentosudur.

Kaunlık. Konumu nedeniyle gerçek kalınlığından sözedile.
mez.

Oluşum Ortamı. Yer yer ilksel konumlu Lütesiyen filisi
üzerinde (tavanda) bulunması nedeniyle, Kıta yamacı - Kıta
yükselimi arasında oluştuğu söylenebilir.

Oluşumu. Törede ofiyolitli melanj tektonik bir dokanakla
(sürüklenim düzlemi) Lütesiyen filisi üzerinde yeralmakta-
dır. Olistostromlar da belirli yerlerde bu tektonik dokanak-
la filisin tavam arasında bulunmaktadır. Bu nedenle, olis-
tostromlar, ilerleyen ilksel konumsuz kütlenin (ofiyolitli me-
lanjm) aim kesiminden kopan parçaların önlerinde bulunan
filiş havzasına kayarak yığışımları sonucu oluşmuş gözük-
mektedir.

Yaş. İki ayrı yörede, olistostrom Iiütesiyen filisinin tava-
nında yeralmaktadır. Bu nedenle yaşjt Lütesiyen ya da da-
ha gençtir.
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Şekil 13: Bir diyabaz oHstostrormınun görünümü (tektür bilegenli
olistostrom). a) Kampaniyen-Maestrihtiyen ya§lı pelajik ki-
restagı (normal sedimanter istif) j b) Diyabaz olistostromn.

13: Aspect of a diabase olistostrome (monogenic olistostro-
me). a) Pelagic limestone of Campanian-Maestrichtian age
(normal sedimentary sequence); b) The diabase olistostrome.

Kalınlık. Yanal olarak mercek biçiminde incelenerek
sonlanan olistostromun kalınlığı 30 sm ile 1.5 m arasında
değişmektedir.

ÇÖrdük Olistostromlan'îiın Ortamı, Oluşumu ve Yaşı

Çördük Olistostromlarmm normal jeolojik istifi, füiş fa-
siyesinde gelişmiş, türbidit kumtaşîarıyla ardaşıklı, Glo-*
foo trançana'lı mikritlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, çör-
dtik Olistostromlan'nm oluştuğu ortam kıta yamacı - kıta
yükselimi - Okyanus tabanı üçlüsüdür.

Çördük Olistostromlan'nm ortamı ve oluşumu Şekil
14'de görüldüğü biçimde tasarlanmıştır. Şekilde a başkala-
şım kayaçlarını, b ofiyolitli melanjı, c örtü kayaçlarmı
(olistostromlarm normal jeolojik istifi), d ise Çördük Olis-
tostromları'nı simgelemektedir. Okyanusal levhanın kıtasal
levha altında yitimi, yiten levha üzerinde hendeğin oluşu-
mu, ofiyolitli melanjın oluşumu ve başkalaşım kayaları (kı-
tasal kabuk) üzerine yerleşimi Kampaniyen öncesinde ta-
mamlanmıştır. Çünkü örtü kayacının (olistostromun nor-
mal jeolojik istifi) yaşı Kampaniyen-Maestrihtiyen'dir. örtü

gekil 14: Çördük olistostromlarının oluşumunu gösteren blok di-
yagram, a) Permiyen yaflı bagkalagım kayaeları (Tokat Ma-
sifi); TD: Tektonik dokaaak; b) Senomaniyeıı yağlı ofiyolitli
melanj; UD: Ağılı Uyumsuzluk; c) Kampaniyen-Maestrîhtiyen
yaslı pelajik kireçtaşı (normal sedimanter istif); d)' Çördük
olistostromları; Y: Yükleme.

Figure 14: The block diagram representing the formation of the
Çördük olistostromes. a) Metamorphic rocks of Permian age
(Tokat Massif); TD: Tectonic contact; b) Ophiolitic melagic
limestone of Campanian-Maestrichtian age (normal sedimen-
tary sequence); d) Çördük olistostromes; Y: Uplifting.

kayacının durulması sırasında hendeğin kıtasal levha tarafı
yükselmeyi sürdürmüş, yükselime koşut olarak çekim kuv-
vetleri doğmuş ve denizaltı kaymaları (submarine slides)
başlamıştır. Böylece, temel kayaçlarımn topoğrafik olarak
daha yüksek kesimlerinden, gerilmeyle parçalanarak kay-
makla hendeğin daha derin kesimlerine gelip mikritler içi-
ne yerleşen karmaşık Çördük Olistostromları'm oluşturmuş-
tur. Olistostromlarm özellikle örtü kayacının tabanına ya-
km kesimlerde ve onunla ardaşıklı olarak bulunması, kay-
maların Kampaniyen başında olduğunu ve kaymadan sonra
mikritlerin durulmayı sürdürdüğünü göstermektedir.

SONUÇ
İnceleme alanım da kapsıyan Kuzey Anadolu Kuşa-

ğında, Kampaniyen öncesi evrede bir levha yitimi ve ona
bağlı olarak da ofiyolitli melanj yerleşiminin olduğu çıkar-
sanmıştır.
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