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Öz. — Üst Kretase-Alt Tersiyer boyunca sahanın batı kısımlarında türbid
akıntılar, olistostromlar ve sualtı heyelanlarının faal olduğu devamlı bir sedimentasyon (3200 m) yer alırken, doğu kısımlarında çoğunluğu bazik denizaltı lav ve tüflerinden. ibaret bir formasyona Paleosen'de bir plütonun
yerleştiği, sahanın yükselerek aşındığı, aşınma yüzeyi üzerinde Paleosen
sonlarına doğru bir transgresyonun başladığı: görülmektedir. Neritik ve
litoral malzemenin (700 m) oluşumundan sonra Eosen sonlarına doğru
bütün sahada bir regresyon görülmekte, kırmızı rudit, arenit, lütit, beyaz
lagüner kalker ve jipsler teşekkül etmektedir.
Neojen yaşlı yatay konumlu klastikler, kıvrılmış, yükselmiş ve aşınmış
olart Üst Kretase - Alt Tersiyer yaşlı sedimentler üzerinde açısal bir diskordansla durmaktadır.
Abstract. — During the Upper Cretaceous-Lower Tertiary time a continuous (3200 m) sedimentation, mainly consisting of submarine slumps,
olistostromes and turbidity currents, was taking place in the western half
of the area. Meanwhile, in the eastern half, a granit complex plutonic intrusion was emplaced (Early Paleocene) in a formation, dominantly consisting of basic submarine lavas and tuffites. Uplift, erosion and subsidence of the eroded surface was followed by a marine transgression near
the closing of Paleocene times. Following the deposition of neritic and
partly littoral sediments (700 m), towards the end of Eocene (post Lutetian) a regression developed over the whole area, causing the deposition
of mainly red colored rudite, arenite and lutite, as well as lagoonal white
limestone and gypsum.
Horizontal Neogene clastics rest with an angular unconformity on
the folded, uplifted and eroded sediments of Late Cretaceous-Early
Tertiary age.
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GİRİŞ
Ankara’nın doğusunda, Elmadağı’nın ofiolitli melanjı ile daha
doğudaki Kırşehir masifinin intrusif kayaçları arasında, genellikle
KKD-GGB doğrultusunda uzanan ve Eosen yaşlı görünen bir sediment şeridi, iki kütle arasına sıkışmış gibi durmakta ve bu iki kütlenin birbiri ile olan ilişkilerini de örtmektedir (Şekil 1). Bu çalışma,
bahis konusu sedimentlerin oluşum şekillerini incelemek ve bu
iki kütle arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır
(Norman, 1972).
İncelenen saha aşağı yukarı 430 km2 olup, KKD-GGB doğrultusunda 30 km boyunda 15 km eninde bir şerit halinde uzanır. Batıda Irmak köyü, doğuda Kırıkkale kazası, kuzeyde Keçili köyü ve
güneyde Hodar köyü yaklaşık olarak sahanın sınırlarını tayin eder.
Sahanın en önemli yerleşme merkezini Yahşıhan bucağı teşkil
eder (Levha I).
Teşekkür. — Bu çalışma Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün
desteği ile, M.T.A. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu’nun bir projesi olarak yürütülmüştür. Sayın Genel Direktör Doç. Dr. Sadrettin
Alpan’a, Ord. Prof. Hamit N. Pamir’e Dr. Zati Ternek’e ve Enstitütünün diğer idari elemanlarına yaptıkları yardım ve gösterdikleri
anlayıştan ötürü teşekkürlerimi sunarım.
Çalışmanın muhtelif safhalarında görüşlerinden ve münakaşalarından istifade ettiğim Profesör Dr. Melih Tokay, Profesör Dr.
Oğuz Erol, Dr. Gültekin Elgin, Dr. Fethullah Özelçi, Dr. Sungu Gökçen, Paleontologlar Ayhan Güngör (Nazlı), Necdet Karacabey, Ercüment Sirel, Biler Sözeri’ye şükranlarımı sunarım.
LİTOSTRATİGRAFİ BİRİMLERİ
Genel
Bölgenin tüm stratigrafisini bir tek kesit boyunca veya belirli bir alanda incelemek mümkün değildir. Gerek buradaki litostratigrafi birimlerinin yere ve zamana bağlı olarak değişik şekilde
oluşmaları, gerekse vukubulmuş tektonik hareketler ve erozyon
safhaları, bölge stratigrafisinin, değişik alanlardan elde edilen bilgilerden derlenmesini gerektirmektedir.
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Şekil 1 — Lokasyon haritası

Bölgede litostratigrafi birimlerinin istiflenmesini (succession)
iki sütunda toplama mümkündür (Şekil 2). Kısaca «Batı istiflenmesi» olarak adlandıracağımız istiflenme, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan ve çalışma sahasının kabaca batı yarısını kap-
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sayan bir alanda bulunur. Bu istiflenmede en altta ofiolitli Irmak
formasyonu görülür. Üzerine, sırasıyla, yeşil tüflü arenitli llıcapınar
formasyonu, sarı arenitli Bölükdağı formasyonu (Mestrihtiyen),
kalker elemanlı rudit ve kalkarenitli Dizilitaşlar formasyonu (Paleosen), koyu gri yeşil renkli tüflü arenit ve lütit münavebeli Hacıbalı formasyonu (İpresiyen), iyi yuvarlanmış çakıllı ruditlerden
ve fosilli kalker ve arenit arakatgılardan ibaret Keçili formasyonu
(Lütesyen), kırmızı, sarı, yeşil rudit, arenit, lütit, kalker ve jipslerden
müteşekkil Bahşili formasyonu (Priaboniyen - Alt Oligosen?) gelir.
İstiflenmenin en üstünde ise, Neojen yaşlı yatay arenit ve rudit tabakaları bir diskordans ile oturur.
«Doğu istiflenmesi» ise kabaca çalışma sahasının kuzeydoğudan güneybatıya uzanan doğu yarısını kapsar. İstiflenmede en altta yeşil tüf, diabaz, gibi kayaçlardan oluşmuş, üst kısımlara doğru
arenit, lütit ve kalker (Mestrihtiyen) seviyeleri ihtiva eden Yahşıhan formasyonu görülür. Bu formasyon içine Mestrihtiyen’den
sonra girmiş olan Karaca Ali plütonu bir granit-granodiorit-siyenit
kompleksi olup, Yahşıhan formasyonunun bir kısım taşlarını metamorfize etmiş, kuvarsit ve hornfels haline getirmiştir. Bir yükselme ve erozyon safhasından sonra bu kayaçların aşınmış yüzeyleri
üzerine transgrasif olarak aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla şu
formasyonlar gelmektedir : a) Altta kırmızı renkli rudit, arenit ve
lütit, üstte yeşil renkli rudit ihtiva eden Karagüney formasyonu
(İpresiyen-Lütesiyen), b) Sarı renkli arenit kumlu kalkerlerden ibaret Mahmutlar formasyonu (İpresiyen-Lütesiyen), c) Yeşil renkli
lütitlerin hakim olduğu Bulanıkdere formasyonu (İpresiyen-Lütesiyen), d) Üste doğru granit çakılları ihtiva eden ruditlerden müteşekkil Keçili formasyonu, e) Kırmızı rudit, arenit, lütit, beyaz kalker
ve jipsten oluşan Bahşili formasyonu. En üstte diskordansla, yatay
durumda olan Neojen yaşlı formasyonlar bulunur. Batıya kıyasla,
doğu istiflenmesinde Keçili formasyonu daha az, Bahşili formasyonu; ile Neojen yaşlı formasyonlar ise daha çok gelişmiştir.
Batı istiflenmesi : Irmak formasyonu
Çalışılan sahanın temelini teşkil eden geniş yayılımlı bu formasyon, (Levha II) özellikle Irmak istasyonu civarında kolayca incelenebilir (Chaput, 1936; Arni, 1947; Baykal, 1943; Erol, 1955). Literatürde
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genellikle «Mesozoik ofiolitli fliş» (Mof), «ofiolitli seri» veya «Ankara
Melanjının ofiolitli kısmı» olarak tanınır. Birçok değişik araştırmalara konu olabilecek nitelikteki Irmak formasyonunun ayrıntılı bir
etüdüne bu çalışmalarda girişilmemiştir. Ancak, araştırmamızı ilgilendirdiği oranda, özellikle daha üstteki llıcapınar formasyonu ile
ilişiğini kurmak ve doğudaki Yahşıhan formasyonu ile korelasyon
yapmak gayesi ile, bazı mahdut kesitler yapılmış bulunmaktadır.
Kesitler
Irmak köyünün 4 km güneydoğusunda, Kızılırmak’ın keskin bir
kavis yaptığı yerde, nehrin sol kıyısından batıdaki tepelere (Çanakçı
tepe) doğru 1 km kadar uzanan, birbirinden takriben 1 km ara ile
iki stratigrafik kesit yapılmıştır (35/17). Bu kesitler (Levha I) formasyonun sadece üst kısımlarını kapsamaktadır. Güneyde Kuşçu
Ali doğusunda (24/02), kuzeyde de, Irmak'ın 8 km kuzeydoğusunda
(38/26) üstteki Ilıcapınar formasyonunun tabanında görülen Irmak
formasyonunda da bazı gözlemler yapılmıştır.
Irmak güneydoğusu (Kuzey kesiti). — Bu kısımdaki tabakalar 5080 derece arasında değişen eğimlerle batıya dalar görünüyorsa da,
gerçekte devrik olup, dereceli tabakalı arenitlerden anlaşıldığı üzere, üstleri doğuya bakmaktadır.
Bu bakımdan kesitin alt kısmı dağın yamacının ortalarında başlamakta ve Kızılırmak’a doğru üst tabakalara gelinmektedir (Şekil
3a). Kesitin başlatıldığı yeşil renkli tüfitler üzerine sırasıyla serpantin, yeşil ve kırmızı radyolarit köşeli çakılları ihtiva eden rudit (breş),
kırmızı lütit arakatgılı amigdoloidli bazalt (spilit) tabakaları, diabaz
ve radyolarit elemanlı, yeşil lütit matriksli rudit, yeşil tüfit tabakaları,
koyu kahverenkli dereceli tabakalı ve taban akıntı yapıları gösteren arenitler ve bunlarla arakatgılı yeşil lütit, yeşil tüfit, kırmızı renkli
ince dokulu kalker, beyaz renkli ince dokulu killi kalker ve yeşil tüfitler gelmektedir. İncelenen stratigrafik istiflenmenin toplam kalınlığı
500 m civarında olmakla beraber, üniteler teker teker yana doğru
takip edildiğinde kalınlıklarının değiştiği, birkaçyüz metrede ise tamamen incelenerek kaybolduğu, yerine başka bir ünitenin geldiği
görülür. Nitekim 1 km daha güneyden yapılan ikinci bir kesitte, yukarıdaki litolojiler aynen mevcut olmakla beraber birinci kesitteki
ünitelerin devamı olup olmadığını tayin etmek güçtür.
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Irmak güneydoğusu (Güney kesiti). — Burada da doğuya doğru
devrik olan tabaka dizisinin alt kısmı olarak, yamacın üst taraflarında bariz olarak seçilebilen Aktaş tepesini meydana getiren
beyaz kalkarenit tabakası seçilmiştir. Magmatik elemanlı ve tüf
matriksli bir rudit üzerine oturan kalkarenit (Şekil 3 b) üzerine sırasıyla, ince tabakalı yeşil tüfit, magmatik elemanlı rudit, magmatik çakıllı kalkarenit, magmatik elemanlı rudit, koyu kahverenkli
dereceli tabakalı arenit, lütit arakatgılı diabaz, serpantin, diabaz,
yine serpantin gelmektedir. Faylı bir zondan sonra yeşilimsi gri
dereceli tabakalı arenitler, kırmızı radyolaritli çört, beyaz renkli
ince tabakalı kalker gelmektedir. Bunu takiben, muhtemer bir bindirme fayından sonra, llıcapınar formasyonunun iri volkanik elemanlı ruditleri yer alır.
Kuşçuali doğusu. — llıcapınar deresinde, llıcapınar formasyonunun alt sınırını işaretleyen fayın batısında, Irmak formasyonuna
ait çeşitli ünitelerin karmaşık arakatgılı olarak bulundukları tabakalı kısımların, genel olarak birbirlerine paralel bir surette, doğuya doğru daldıkları görülmektedir. Esas malzemeyi yeşil tüfitlerin
teşkil ettiği formasyonda, kırmızı radyolaryalı çört, mavimsi renkte
tüfit, çok ince dokulu krem renkli veya sarı renkli ince tabakalı kalker (çok kıvrımlı), pilov yapılı diabaz, serpantin breşi tabakaları ile
bazı kalkarenit blokları görülmüştür.
Irmak kuzeydoğusu. — Doğuya devrik olan tabakalar burada üstteki llıcapınar formasyonuna bir geçiş göstermektedir. Kızılırmak’ın doğu kıyısında görülen serpantinler üzerine yeşil tüfitler
ile, bunların içinde yer almış magmatik elemanlı tüf matriksli rudit,
çok kıvrılmış beyaz, pembe veya kırmızı renklerde ince tabakalı
kalkerler, kırmızı çört ve kalker blokları ihtiva eden yeşil tüfitler, dereceli tabakalanma gösteren yeşil gri arenitler ile, burada llıcapınar formasyonunun tabanı olarak kabul ettiğimiz andezit, diabaz
ve ultrabazik çakıllı tüfit (kalsit damarlı) gelmektedir. Bu kısmın
toplam kalınlığı 200 m civarındadır (Şekil 3 c).
Alt ve üst sınırlar
Irmak formasyonunun alt sınırı sahamız dahilinde tayin edilmemiştir. Üst sınır hemen her yerde faylıdır, ancak sahanın kuzey
doğusunda, üstteki llıcapınar formasyonuna geçiş görülür.
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Yanal sınırlar
Formasyonun yanal sınırları hakkında kesin birşey söylenemez. Ancak münferit ünitelerin genellikle merceksel olduğunu, incelenen her ünitenin yanal olarak nisbeten keskin bir şekille sona
erdiğini belirtmek gereklidir. Örneğin, radyolarit çört tabakalarından oluşmuş 50 m kalınlığında bir ünitenin, tabaka doğrultusu boyunca her iki yönde incelenerek 250 m içinde tamamen kaybolduğu görülmüştür (Çanakçı tepe, 2 km KD).
Kalınlık
Irmak formasyonunun kalınlığının 2000 metreden çok fazla olduğu tahmin edilmektedir
Litoloji
Formasyon sahamızdaki mostralarında başlıca aşağıdaki litoloji cinsleri saptanmış olup, bunların ayrıntılı alt birimlerinin incelenmesine girişilmemiştir.
Ruditler. — En az dört çeşit rudit saptanmıştır :
1 — Magmatik elemanlı rudit (Yuvarlak çakıllı) : Bu çeşit ruditin elemanlarını 2 - 3 sm büyüklükte, iyi yuvarlanmış
diabaz, spilit ve serpantin çakılları teşkil etmektedir.
Matriks ise yeşil klorit ve feldispat kırıntılı tüflü malzemedir. Birkaç metre kalınlığında tabakalar halinde bulunur.
2 — Magmatik ve radyolarit elemanlı rudit (Köşeli) : Bazik
ve ultrabazik çakıllar köşeli olup, bunların arasına yine
köşeli radyolarit çört (kırmızı ve yeşil) parçaları da karışarak kayaya bir breş görünüşü kazandırmıştır. Matriks
malzemesi yine yeşil klorit ve tüflü arenittir. Bazı çört
parçaları çok iri olabilmekte, bununla beraber bütün
parçalar 2-15 sm arasında kalmaktadır. Birkaç metre
kalınlıkta tabakalar halindedir.
3— Kırmızı ve yeşil radyolarit çört breşi : Köşeli çakılların %
95 i kırmızı (hakim) ve yeşil renkli radyolaritli çörtlerden
ibarettir. Matriks çok azdır, klorit ve lütitten ibaret görünmektedir. Bu tip rudit kaim (8-10 m) tabakalar halinde görülmüştür.
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4— Kalker klastlı rudit : Düzensiz yüzeyli yassılmış küreler
(Klastlar) (3-10 sm çaplı) halinde bulunan yeşilimtrak
beyaz çok ince dokulu kalker yumruları, yeşil renkli
kalkerli bir lütit matriks içinde bulunmaktadır. Nadir
olarak radyolarit çört blokları (köşeli, 10-30 sm) ile,
iyi çimentolanmış kuvarz taneli rudit blokları (50 sm)
ihtiva etmektedir. (Kuvars taneli rudit bloku kırmızı
renkli olup, çok iyi yuvarlanmış beyaz kuvars çakılları
ile daha az miktarda koyu renkli yuvarlak bazalt çakıllarından oluşmuş, aynı cins arenitten mürekkep bir
matriks ve kalsitle bağlanmıştır). Kalker çakıllı bir rudit
tabakasının kalınlığı arazide 35 m olarak ölçülmüştür.
Kalker yumrularından alınan bir nümunede taşın killi
mikrit olduğu görülmüş, fosil tesbit edilmemiştir. Ancak dağınık olarak bulunan birkaç küresel şekilli, tamamen silisten ibaret form görülmüştür (muhtemelen
silisifiye olmuş radyolarya).
Arenitler. — Sahada göze çarpan başlıca üç cinsi vardır :
1 — Volkanik arenit : Bazan masif görünüşlü, bazan da tabaka yapısı gösteren yeşil renkli tüfitler, köşeli kırıntılar ile bunların birbirine bağlıyan kloritli kalsit bir matriksten oluşmuştur. Mikroskop altında bazaltik cam
(palagonit), devitrifiye olmuş volkanik cam, labradorit,
biotit, piroksen parçaları, bazalt (akma yapılı) kırıntıları
ve nadiren çört (radyoleryalı) kırıntıları görülmektedir.
Püskürük malzeme % 70, matriks ise % 25 oranındadır. Bazı tabakalarda kalsit, bazılarında da tamamen
silisli çimento vardır. Tabaka kalınlıkları birkaç metreyi
bulabilir.
2 — Kahverenkli arenit : 10-20 sm kalınlığında, dereceli tabakalanma ve akıntı izleri (oygu, çarpma, oluk) gösteren kalsit çimentolu bu tabakalar, yeşil lütit tabakaları
(5- 10 sm) ile arakatgılıdır. Karbonize olmuş bitki parçacıkları arenit içinde, paleo-akıntı doğrultusuna uygun şekilde yönlenmiş olarak mebzuldür (Ölçülen bir
oygu yapısına göre akıntı kuzeydoğudan germektedir).
İnce kesitte az yuvarlanmış kuvars, mikrokristalen ku-
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vars, diabaz: kırıntıları, çört ve kalker parçacıkları görülür.
3 — Kalkarenit : Açık krem renkli kalkarenit, mikrit intraklastları ve bol miktarda diabaz ve cam kırıntıları ihtiva
etmektedir. Takriben 150 sm kalınlığında olmakla beraber, yanal devamlılığı olmayan tabaka blokları halindedir; 100 m lik bir mesafede her iki yönde keskin bir
şekilde biter.
Lütitler. — Gerek arenit tabakaları arasında, gerekse ruditlerin matriks malzemesi olarak bulunan lütit, açık veya koyu yeşil renklerde
olup, kloritin hakim olduğu bir oluşuktur. Kırmızı renkli çörtlerle ve
kırmızı kalkerlerle arakatgılı olan lütitler ise kırmızı renklidir.
Kalker. — Genellikle çok ince dokulu (porselen gibi) mikrit kalker,
gri-beyaz, yeşilimsi-beyaz, sarı veya pembe kırmızı renklerde (sonuncular özellikle radyolarit çört veya diabazlarla arakatgılıdır) 1-5
sm kalınlıkta tabakalar halinde bulunmaktadır. İnce kesitte killi kalker içersinde serpili vaziyette küresel şekilli, kalsit veya kalsedoni
ile rekristalize olmuş muhtemel mikrofosil kalıntıları görülmektedir.
Kalkerler çoğu zaman birkaç metre dalga boylu kıvrımlar yapmakta,
ancak bunlar komşu litoloji birimlerine geçmemektedir.
Radyolaryalı çört. — Kırmızı, pembe veya yeşil renkli 1 - 5 sm kalınlığında tabakalar halinde bulunan çörtler, zaman zaman kırmızı
ince dokulu kalker veya kırmızı lütit tabakaları ile arakatgılıdır. Mikroskop altında düzgün kriptokristalen dokulu olup, silisifiye radyolarya ve bazı kil mineralleri ihtiva etmektedir.
Bu vasıflarıyla, ilk nazarda benzer yapı gösteren püskürük kökenli
mikrokristalen kuvarstan veya devitrifiye volkan camından ayırdedilebilmektedir. Radyolaryalı çörtler içinde veya tabaka tabanında
sedimenter yapılar görülememiştir.
Diabaz ve spilit. — Bazan bariz pilov yapılı, bazan aglomeratik,
çoğu zaman da belirli bir yapı göstermeyen, ancak diğer ünitelerle
arakatgılı 10-20 m kalınlığında tabakalar halinde bulunan bu lavlar,
ince kırmızı killi kalker veya kırmızı kil bantları ile ayrılmış olabilir.
Gri-yeşil diabazlar ve morumsu gri spilitler, muhtelif derecelerde
serpantinleşme gösterirler, genellikle spilitler daha «taze» bir görünümdedir; çoğu zaman amigdoloidli dokular, mikroskopta ise akma
dokusu gösterirler.
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Bazı 80- 100 sm kalınlığındaki diabazların, tüflü arenitleri sil
veya dayk şeklinde kestiği görülmüştür. Bu durumlarda magmatik
kayanın her iki yüzünde 1 - 2 sm kalınlığında kırmızı renkli bir oksitleşme zonu meydana gelmiş bulunmaktadır.
Serpantin. — Koyu ve açık renkleri, ışıldayan parlak cilalı yüzeyleri ile, serpantin bu formasyonun en göz alıcı birimini teşkil eder.
5-10 m veya bazan daha fazla kalınlıkta olabilen tabakalar, merceksel olup, birkaç yüz metre mesafede kaybolurlar. Hacım itibariyle formasyonun takriben % 10 unu teşkil ederler.
Sahada en çok görülen serpantin tipi, 10-30 sm çapında hafifçe yuvarlanmış, bazan cilalı yüzlü, koyu yeşil bloklar ile, bunların
arasında matriks teşkil eden açık yeşil serpantin malzemesidir.
Blokların muhtelif oryantasyonlarla bulunuşu ve bazan içlerinde
bir gabro, diabaz veya kalker çakılının (veya bloğunun) bulunması,
bloklaşmanın sadece bir ayrışma ürünü olmadığını, muhtemelen
olistostrom tipi su altı akmalarının da yer almış bulunduğunu belirtmektedir.
Fosiller
Çalışma sahası dahilinde radyolaryalardan başka fosile, yazar
tarafından, tesadüf edilmemiştir. Bununla beraber, özellikle tabakalı kalkerlerde silisleşmeden veya rekristalizasyondan korunmuş
yerlerde, nadir de olsa bazı mikrofosillerin mevcudiyeti bilinmektedir.
Irmak ile Kızılırmak köprüsü arasındaki bölgedeki tabakalı kalkerlerde ve bunların kuzeye doğru uzantılarında Arni (1942), Baykal (1943), Erol (1954, 1955) ve Boccaletti et. al. (1966) muhtelif
seviyelerde :
Calpionella alpina
Calpionella elliptica CADISH
Orbitoides trochus (FRITSCH) SILVESTRI
Orbitolina conoidea grubu
Praeglobotruncana stephani GANDOLFİ
Globotruncana sigali REICHEL
Globotruncana lapparenti grubu
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Heterohelix sp.
Globogerinella sp.
ve ayrıca Nowack (1928), Erol [1955) Aptikuslar saptamış, bunlar
Üst Jura’dan Turoniyen’e kadar değişen yaşlar vermiştir. Bu formasyonun daha doğudaki uzanımında, Yozgat-Çiçekdağ bölgesinde ise Ketin (1955, 1963) muhtelif Globotruncana türleri (Turonien-Kampaniyen) kaydetmiş bulunmaktadır.
Yaş ve korelasyon
Irmak formasyonunun içinde bulunan en genç kalkerlerin yaşları genellikle üst Kretase, özellikle Turoniyen-Kampaniyen’dir.
Ancak, bu bölgede, formasyonun sadece üst kısımlarının görüldüğü, gerçekte batıda İdris dağına doğru daha alt seviyelerin ve
bu arada Jura yaşlı kalkerlerin de bulunduğu bilinmektedir (Erol,
1954). Irmak formasyonu, Ankara Melanjı’nın üst kısmını teşkil
eden «ofiolitli seri» ile eş anlamlıdır (Erol, 1956).
Topoğrafya görünüşü
Genellikle koyu renkli kayaların hakim olduğu formasyon, bilhassa içinde bulunan ve aşınmaya dayanıklı olan volkanik malzeme (lav, aglomera) ile kalker ve radyolaryalı çört birimlerinden
dolayı, yüksek, çıplak ve sivri çıkıntılı tepeler meydana getirirler.
Dereceli arenit ve lütitlerin fazlaca olduğu yerlerde ise vadiler açılmıştır.
Yorum
Formasyonun en önemli özelliklerinden biri, birbirini takip eden
seviyelerde, yüksek sedimenter enerji ortamlarını temsil eden malzeme (iyi yuvarlanmış magmatik kayaç çakılları, kuvars çakılları)
ile, çok alçak enerji ortamlarına ait malzemenin (radyolaryalı çört,
mikrit kalker, Iütit) ardışıklı bulunmasıdır. Aynı şekilde, sübneritik
ortam malzemesi (bitki kalıntılı, dereceli tabakalı, az köşeli taneli
kahverenkli arenit) ile derin deniz malzemesi (globogerinalı kalkerler, radyolaryalı çörtler) de yine ardışıklı olarak bulunmaktadır.
O halde, nisbeten sığ çökelme ortamı malzemesinin, nisbeten derin çökelme ortamı malzemesine kayma veya olistostrom yoluyla
gelmiş olması gerekir (Rigo ve Cortesini, 1964;Abbate, Bortolotti
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ve Passerini, 1970). Bu sırada tüf malzemeli türbid akıntıları da
doğu ve kuzeydoğu yönlerinden gelmektedir; ancak türbid akıntıların basenlerin uzun ekseni boyunca aktıkları, kayma ve olistostromların ise yamaçlardan aşağıya hareket ettiği bilinmektedir.
Köşeli radyolaryalı çört çakıllarından oluşan ruditlerle, köşeli
veya düzensiz yüzeyli yumrulu kalker çakıllarından oluşan ruditler ise, daha değişik tip olistostromlara işaret etmektedir (Hendry,
1972). Bunlar, zaten nisbeten derin bir çökelme ortamında oluşan sedimentlerin, bazen sertleştikten sonra, bazan da henüz yarı
plastik haldeyken, harekete geçerek daha derinlere kaymalarını
veya akmalarını temsil ederler. Bu olaylar esnasında derin ortamlara sığ ortamlardan gelmiş olan malzemenin de yeniden harekete geçmesi ve üçüncü bir ortama kayma, akma (olistostrom)
ve türbid akıntı yoluyla gelmesi beklenebilir. Bütün bunların yanı
sıra, daha eskiden teşekkül etmiş sedimentler (Jura) ile muhtelif ortamlarda ve muhtelif zamanlarda teşekkül etmiş denizaltı
volkanik kayaçların (diabazlar, spiIitler ve serpantinler) bu hareketlerden etkilenmeleri ve kütleler halinde derin kısımlara doğru
kaymaları da beklenir. Nitekim, magmatik kayaç aflörmanları da,
çoğu radyolaryalı çört ve kalker aflörmanları gibi, birkaçyüz metre
uzunlukta mercekler halindedir; hattâ çoğu zaman bundan çok kısadır. Kloritli bir matriks içinde düzensiz yönelmeli bloklar halinde
görülen ve yabancı bloklar veya çakıllar ihtiva eden serpantinlerin
de, ilk oluşma ortamlarından buraya olistostromlar halinde gelmeleri mümkündür (Boccaletti et. al. 1966, s. 492).
Irmak formasyonuna ait bu özellikler, doğrudan doğruya şiddetli fay tektoniği ile izah edilmeğe çalışılmışsa da (Baykal, 1943;
Bailey ve Mc-Callien, 1953), bu derece şidetli bir tektonikten beklenen dinamometamorfizma etkilerinin yokluğu (Egeran ve Lahn,
1951), hattâ serpantinler dışındaki kayalarda belirli bir çatlama
dilinimi (fracture cleavage) bile görülmeyişi, böyle bir yorumun
aleyhinedir. Serpantinlerde görülen dilinim ve lineasyonların ise,
şiddetli bir tektonikte beklenen iyi yönlenme yerine, hemen hemen
rastgele (random) bir yönlenme gösterdikleri de bir vakıadır (Boccaletti et. al., 1966, s. 490).
Bahsedilen bu özelliklerin izahı, sualtı heyelanları, olistostromlar ve türbid akıntı faaliyetleri ile kolayca yapılabilmektedir
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(Gansser, 1959). Başka bir deyimle, büyük çapta naplar ve şaryajlar
yerine, büyük çapta sualtı heyelanları düşünmek, daha çok sayıda
soruna cevap vermektedir.
Burada dikkati çeken önemli bir husus da, sığ ortam malzemesinin derin ortam malzemesi yanına gelmesinden sonra, beraberce
daha derinlere kaymaları veya akmalarıdır. Bu durum, derin tabanda çökelen lütit ve radyolaryalı çört gibi malzemenin bulunduğu seviyeden (Radyolaryalı kalkerler için 5000 - 6000 m, Mitchel, 1970)
daha derin çukurların bulunduğunu ve önceden yatay olan deniz
tabanının bu çukurlara (veya çukura) doğru meyil kazandığını göstermektedir.
Irmak formasyonunun yaklaşık olarak % 60 ını teşkil eden volkanik arenitler, bünyelerindeki terijen malzemenin azlığı ile, daha
ziyade bir sualtı oluşumu mahiyetindedir. Denizaltı volkanik patlamalarda ani soğuyan tüf malzemenin, türbid akıntılar ve olistostrom tipi akmalarla basene yerleşebildikleri başka yerlerde gösterilmiştir (Fiske ve Matsuda, 1964). Bu tip volkanik arenitlerin gerek
Irmak formasyonunda, gerekse «ofiolit» tabir edilen birçok formasyonlarda mebzul olduğu kanısındayım.
Yukardaki görüşlerin ışığı altında formasyonun teşekkül zamanı iki tarzda izah edilebilir: Birinci tarzda, formasyon bir konglomera
gibi düşünülürse, oluşum yaşının içindeki en genç (Kampaniyen)
elemandan daha genç olması, yani bütün teşekkülün Mestrihtiyen
yaşlı olması gerekir. Ancak bu izah tarzı, en az Elmadağ’dan bu sahaya kadar yer alan, kaba da olsa, bir stratigrafik yaş sıralanmasının nedenini açıklamaya yetmez (Erol, 1956). İkinci izah tarzı ise,
sualtı heyelan ve kayma olaylarının muhtemelen Alt Kretase’den
(belki daha önceden) beri devam ettiği, bir tarafta çökelen kayaçların bir zaman sonra daha derin bir çukur kayarak yerleştiği, üzerlerine daha sonra oluşan genç olistostromların geldiği şeklindedir.
Bu izah tarzından, Mestrihtiyen’de artık bu olayların şiddetini
kaybetmeğe başlamış olduğu sonucu çıkar; bu da, müteakip formasyonların karakterlerine daha uygun düşmektedir. Bu izah tarzı
kabul edildiği takdirde, formasyonun yaşının en az Alt Kretase’den
Kampaniyen’e kadar uzanması gerekir.
Bu yorum esasları dahilinde, İrmak formasyonunun üst kısımlarının Kretase süresince derinleşmekte olan bir basende teşekkül
ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu basenin esas çökelme malzemesi yeşil
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lütitler ve volkanik arenitler olup, diğer kayaçlar sualtı heyelanları,
kaymalar, olistostromlar ve türbid akıntılar ile buraya dahil olmuştur (Blumenthal, 1948, s. 69). Sığ ortam ve terijen malzemenin az
oranda bulunması, karaların yükselmesinden çok, deniz tabanının
çöktüğüne işaret edebilir.
Bu olayların cereyan ettiği çökme (çukurlaşma) hareketi Mestrihtiyen’de şiddetinden biraz kaybetmeğe başlamış gözükmektedir. Nitekim, Irmak formasyonun üstüne gelen llıcapınar formasyonu çoğunlukla tüf malzemeli türbiditler olarak bulunmakta,
daha az oranda kayma ve akma mahsulleri ihtiva etmektedir.
Ilıcapınar formasyonu
llıcapınar formasyonu yeşil renkli tüf malzemeli arenit ve suda
çökelmiş rudit tabakalarından oluşmuştur. Formasyonun kalınlığı
güneybatıda en az 1250 metredir; sahanın kuzeydoğusuna doğru
gidildikçe, kısmen batıdan bindirme ile gelen Irmak formasyonunun örtmesi, kısmen de az gelişme sonucunda, llıcapınar formasyonunun görünen kalınlığı azalır; hattâ yer yer kaybolur (Levha II).
Tip yeri ve kesiti
Çalışma sahasında llıcapınar formasyonu en geniş tezahürünü, Kuşçuali köyünün yaklaşık olarak 4 km. DGD’sunda llıcapınar
civarında gösterir. Bir buçuk kilometre genişliğindeki mostra Ilıca
dere tarafından kesildiğinden, formasyonun incelenmesine uygun
bir kesit meydana gelir.
llıcapınar formasyonu daha kuzeyde, Bölük Dağ’ın batısında,
Kızılırmak'ın iki yakasında da incelemek mümkündür; ancak burada mostranın bir kısmı alüvyonlar altında kaldığından bütün kesit
devamlı olarak görülmez. Çalışma sahamızın kuzey kısımlarımda, eski Kalecik-Mahmutlar-Kırıkkale şosesi boyunca llıcapınar
formasyonu tezahür ederse de, yolun bozuk ve sapa olmasından
ötürü burası inceleme yönünden pek elverişli değildir.
Ilıca Dere kesiti. — Genellikle 60 derece eğimle SE yönüne dalan
tabakalar yer yer dikleşir ve 80 derecelik eğimler kazanır. Formasyonun tabanı bir bindirme fayı ile kuzeybatıdan gelen Irmak
formasyonu altında kaldığından görülmez. İncelenebilen en eski
tabakalar mor renkli, tabakalanmış ruditler ile bunlarla arakatgılı
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olan yeşil renkli tabakalı arenitlerdir. Formasyonun alttaki 300 m.
lik bir kalınlığında ruditler hakimdir. (Şekil 4). Bunu takip eden 550
metrelik bir kısımda ise, herbiri birkaç metre (bir tanesi 20 m.) olan
kalın, yeşil renkli tüf malzemeli arenitler ile, bunlarla arakatgılı olan
ince (ortalama 50 sm.) volkanik arenitler görülür. Bu kısımda kalın
arenit tabakaları hakim durumdadır. En üst 400 metrelik kısım ise
ince (30-50 sm.) arenit tabakalarından oluşmuştur. Bu kısımda
yer yer kalın arenit tabakalarına tesadüf edilirse de, bunlar azdır.
İnce arenit tabakaları ile arakatgılı olarak lütit (miltaşı) horizonları
da görülmektedir. Bu kesitte arenit tabakalarının en üstünde bulunan 12 m. kalınlığında lütit tabakaları, üstteki Bölükdağ formasyonuna normal geçişi temsil ederler.

Bölük Dağ batısı. — Bölük Dağ batısında, Ilıcapınar formasyonu
tabakaları 30-50 derece eğimle batıya dalar görünürse de, gerçekte bunlar devriktir (Şekil 5, E-F kesiti). Bu sebepten, formasyonun alt kısımları daha batıda, Kızılırmak nehrinin batı yakasında
tezahür eder. Toplam olarak 550 metrelik bir kalınlık gösteren formasyonun taban kısmı, bindirme fayı ile gelen Irmak formasyonu altında kaldığından görülemez. İncelenebilen en alt kısım 10
metre kalınlığında bir rudittir. İyi yuvarlanmış bazik ve andezitik
volkanik parçaların yanısıra, köşeli kumtaşı blokları ve yine köşeli
kalker blokları da ihtiva eden bu ruditin matriksi yeşil tüf malzemesidir. Daha üstte birkaç metre kalınlığında tabakalar halinde
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kalın arenitler bulunur. Yeşil-kahverengi bir renk gösteren bu tabakaların toplam kalınlığı takriben 40 metredir. Bu kısmın üzerine
de 500 metre kalınlığında bir kısım gelir ki, ince (10-50 sm) tabakalı arenitler ile, bunlarla arakatgılı birkaç kalın arenit ve rudit tabakalarından oluşmuştur. Formasyonun bu kısmı kesitte kısmen
Kızılırmak alüvyonları altında kalmaktadır. Ancak en üst tabakalar
Bölük Dağ batısında, Kızılırmak’ın doğu yakasında incelenebilir.
Burada, koyu renkli lütitlerin llıcapınar formasyonunun tüflü arenit
tabakaları üzerine konkordan olarak geldikleri görülmektedir.
Kalecik - Mahmutlar yolu. — Kızılırmak’ın doğusunda yer alan llıcapınar formasyonu mostrası bir kilometreyi aşkın bir genişliktedir. Tabakalar 60-80 derece eğimle batıya dalar, doğuya doğru
devrilmişlerdir. Formasyonun ölçülen kalınlığı 900 m dir. Bunun
alttaki 400 metrelik kısmı kalın arenit ve ruditlerden ibaretti. En
altta, Irmak formasyonu üzerinde konkordan gibi görünen kalın
(50 m ) bir rudit tabakası vardır. Bu ruditin elemanları kırmızı kalker, radyolarit ve kumtaşı blokları ile bazik ve andezitik kayaçlardan müteşekkil olup, tüf malzemeli bir matriks içinde bulunurlar.
Formasyonun 500 metrelik üst kısmı, ince tabakalı yeşil renkli
tüflü arenitlerden oluşmuştur. En üstte, Bölükdağ formasyonunun
lütit ve arenit tabakaları konkordan olarak görülür.
Alt ve üst sınırlar
llıcapınar formasyonun alt sınırı çalışma sahasının büyük bir
kesiminde faylıdır. Bununla birlikte, formasyonun görülebilen alt tabakaları ile, stratigrafik yönden daha alttaki Irmak formasyonunun
tabakalı kumları arasında sıkı bir eğim ve litoloji benzerliği bulunmaktadır. Sahanın en kuzey kısmındaki aflörmanlarda ise llıcapınar
formasyonu Irmak formasyonu üzerinde konkordan olarak görünmektedir. Hemen belirtilmelidir ki, Irmak formasyonun buradaki
karışık yapısı ile llıcapınar formasyonunun tabanındaki karmaşık
ruditten dolayı, kesin bir yargıya varmak çok güçtür; fakat her iki
formasyon tabakalarının eğimleri birbirine tamamen uymaktadır.
llıcapınar formasyonun üst sınırı, saha dahilinde her yerde Bölükdağ formasyonu ile konkordandır. Güneyde 10-12 m kalınlığında
bir lütit bu sınırı belirlerse de, kuzey kısımlarda Bölükdağ formasyonunun sarı renkli arenitleri doğrudan doğruya llıcapınar formasyonunun yeşil renkli kayaçları üzerine oturmaktadır.
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Yanal sınırlar
Ilıcapınar formasyonunun yanal sınırlarını saha dahilinde tesbit etmek mümkün olmamıştır. Güneybatıdan kuzeydoğuya doğru
bir şerit halinde uzanan formasyonun zaman zaman incelip kaybolması, yanal değişmelerden ziyade faylanmalar ve gerçek kalınlık değişmeleri ile ilgili görünmektedir.
Kalınlık
llıcapınar formasyonu en büyük kalınlık gelişmesini güneybatıda gösterir; ölçülen 1250 m kalınlık sadece görünen kısım olup,
muhtemelen birkaçyüz metrelik bir kalınlığın da Irmak formasyonunun altında bulunması beklenebilir. Kuzeydoğuya doğru gidildikçe formasyonun gerçek kalınlığında biraz azalma olduğu sezilmektedir. Kalecik - Mahmutlar yolu kesitinde, ölçülen gerçek
kalınlık 900 m. olup, bariz bir incelmeğe işaret eder. Buna karşılık,
Bedesten kuzeyinde ve Kızılırmak köprüsü civarında formasyonun
yer yer kaybolması, muhtemelen doğrudan doğruya bindirme fayının altında kalmasından ileri gelmektedir.
Litoloji
Rudit. — Daha çok formasyonun alt kısımlarında görülen rudit
tabaka üniteleri, köşeli bazaltik (spilitik) ve andezitik kayaç parçaları, kırmızı ve beyaz kalker blokları, çört ve radyolarit parçaları,
kahverenkli köşeli arenit blokları, az miktarda serpantin blokları ile
bunları taşıyan: ince tüf malzemeli bir matriksten oluşmuştur. Bu
elemanların hepsi, alttaki Irmak formasyonunda da tabakalar veya
tabakalardan müteşekkil bazan yüzlerce metre boyutlu bloklar halinde bulunmaktadır. Ruditlerde laminasyon görülmez; bazı ünitelerin üst kısımlarına doğru kaba bir tabakalaşma sezilmektedir.
Rudit tabakalarının, kendi içlerindeki kaotik duruma karşılık, alt ve
üst sınırlarının birbirine ve arakatgılı arenit tabakalarına paralel olduğu müşahade edilmiştir. Bu tabakaların kalınlıkları bir ilâ birkaç
metre arasında değişmektedir.
Arenit. — Genellikle yeşil renkli, bazan da limonit teşekkülü ile sarımsı renkli olan bu tabakaların kalınlıkları birkaç santimetreden
birkaç metreye kadar değişmektedir. Tane boyu ortalaması 500
mikron civarında olup, boylanma kötüdür (poorly sorted). İnce kesitte arenitlerin şu parçacıklardan müteşekkil olduğu görülür:
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1 — Hacımca kayacın % 50’sini bazaltik, spilitik ve trakibazaltik köşeli kayaç parçacıkları teşkil eder. Tüf breşi olarak
görülen bu parçacıklarda sanidin ve labradorit kırıntıları,
devitrifiye bir cam hamur içinde bulunmakta, kalsit dolu
amigdollar ihtiva etmektedir. Parçacıklardan bir kısmı da
trakitik bir akma dokusu (flow texture) göstermektedir.
2 — Sanidin ve ortoklaz, yaklaşık olarak % 5 hacim işgal eder.
Köşelidir; alterasyon gösterirler.
3 — Labradorit, % 15-20, köşeli parçalar, bazan alterasyongösterir.
4 — Piroksen ve biotit, az görülen köşeli parçalar halindedir.
5 — Kuvars, genellikle % 5 veya daha azdır. Ergime yoluyla yuvarlaklaşmış (resorbed) kristaller ile, çok keskin köşeli
parçalardan ibarettir. Mikrokristalin yapıda bileşik kuvars’ın da devitrifiye cam hamur olması mümkündür.
6 — Kısmen yuvarlanmış veya tamamen köşeli ince dokulu
kalker parçaları ile, taşınmış ve aşınmış foraminiferler de
mevcuttur. Hacım itibariyle % 5 civarındadır.
Bütün bu malzeme, kalsit, limonit, klorit ve glokonitten ibaret
bir matriks içinde bulunmaktadır. Kalsit çimento vazifesini gördüğü gibi, kısmen de bazı kuvars ve alkali feldispatların yerini almaktadır (partial replacement).
Birkaç santimetreden birkaç desimetreye kadar kalınlığı olan
arenit tabakalarında türbidit tipi (Pettijohn, 1957, s. 171) dereceli
tabakalanma (graded bedding), taban akıntı yapıları (sole current
structures) ve mil peletleri (mud-pellets) mevcuttur. Kalınlıkları
birkaç metre mertebesinde olan arenitlerde ise taban ve iç yapıları bariz değildir. Bu tabakaların içinde, kıvrılmış tabakalı arenit
blokları ve köşeli kalker blokları arenit bir matriks içinde «yüzer»
vaziyette görülmektedir. Bu parçaların boyları bazan 2 metreyi
bulmakta, uzun eksenleri (ve varsa dahili tabakalanmaları) arenit tabakasının alt ve üst sınırlarına kabaca parelel durmaktadır.
Arenit içinde, iyice parçalanmış rudist, lamellibranş ve gastropod
kavkıları da görülür.
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İnce tabakalı arenitler içinde bazan, sedimantasyon sırasında
teşekkül etmiş heyelanlar (internal slumping, prolapsed bedding;
Dzulynski ve Walton, 1965, s. 190), Ilıca Deresi kesitinde ve Bölük
Dağ batısında, Kızılırmak’ın batı yakasında, görülür.
Lütit. —Ilıcapınar formasyonunda lütitler hacımca çok az bir yer
işgal eder. Genellikle ince arenit tabakalarının arasında, koyu gri,
yeşilimsi gri renklerinde görülür. Birkaç santimetre kalınlıkta tabakalar halinde olup, ince laminasyondan başka bir sedimenter
yapı göstermezler. Kalsit çimentolu klorit ve diğer kil ve tüf minerallerinden teşekkül etmiştir.
Fosiller
llıcapınar formasyonu içinde tayin edilebilen fosile rastlanmamıştır. Parçalanmış olarak görülen rudist, lamellibranş, gastropod kavkıları ile foraminiferler tayin için elverişsiz olacak şekilde bozulmuş durumdadır.
Yaş ve korelasyon
Hernekadar llıcapınar formasyonu fosilleri kesin bir yaş tayini
için faydalı değilseler de, alttaki Irmak formasyonu (Senoniyen)
ve üstteki Bölükdağ formasyonu (Mestrihtiyen) arasındaki pozisyonu dolayısıyla formasyonun yaşının muhtemelen Alt Mestrihtiyen olduğu düşünülebilir. Rudist parçaları da bu fikri desteklemektedir. Bu çalışma sahasına en yakın detay etüd alanı olan
Haymana bölgesinde yapılan çalışmalar (Yüksel, 1970), Haymana formasyonunun muhtemelen llıcapınar ile korele edilebileceğini göstermektedir (Çizelge I). Ancak llıcapınar formasyonunda,
Haymana formasyonunun aksine, kalker ve lütit horizonları az,
buna mukabil tüflü arenit horizonları hakim durumdadır.
Topoğrafya görünüşü
llıcapınar formasyonu genellikle altındaki ve üstündeki diğer
formasyonlara nispetle daha kolay aşınmaktadır. Bu bakımdan,
daha ziyade alçak tepeleri ve çukur yerleri meydana getirmektedir. Çok kalın olan volkanik arenit tabakaları da, dahili bir tabakalanma göstermedikleri zaman, geniş yuvarlak tepecikler oluşturur
ve özellikle eğim yön ve miktarlarının tayininde zorluk çıkarırlar.
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Yorum
llıcapınar formasyonun muhtelif özelliklerinin aşağıdaki yorum
çerçevesinde birleştiriImeferi mümkün görülmektedir: Ruditler basit bir aglomera, konglomera veya breş olmayıp, bir denizaltı volkanizması sonucunda (Fiske ve Matsuda, 1964) veya muhtemelen
bu tipte kayaçların teşkil ettiği bir kütlenin sualtı heyelanı (Dott,
1963) tarzında kayması sonucunda olmuştur. Bu tarzda başlayan
heyelan, arenit ve lütit malzemenin miktarına bağlı olarak plastik
bir kütle akışına (mass flow), hattâ viskoz bir akışa (turbidity current) dönüşebilir. (Kuenen, 1967; Middleton, 1966). Yolları üzerine
çıkan fosil kavkılarını ve iri konsolide tabaka parçalarını da bünyesine alan bu akıntılar, bu maddeleri parçalayabilir (öne yakın kısımlarda) veya tamamen muhafaza edebilir (özellikle üst ve geri
kısımlarda).
llıcapınar formasyonunun ruditleri karmaşık iç bünyelerine
karşılık tabakalı üst ve alt sınırları ile tipik olistostromlara, arenitleri ise gerek sediment yapıları gerekse dereceli tabakalanmalara,
arenitleri ise gerek sediment yapıları gerekse dereceli tabakalanmaları itibarıyla, türbiditlere işaret etmektedir. Bu tabakalar sualtı
heyelanlarının elastik-plastik-viskoz bütün safhalarım temsil etmektedir.
Sualtı heyelanlarının oluşması, mükerrer olarak basen zemininin sarsılmasına (deprem, volkanik patlama) ve bir taraftan da süratli bir şekilde sedimentlerin heyelan olacak yerlerde birikmesine
bağlıdır. Bu durum, tektonik bakımdan çok aktif bir sahayı, örneğin
bir adalar yayı (ısland arc) bölgesini belirtebilir. Arenit malzemenin yarısından fazlasını teşkil eden alkali bazalt volkanik malzeme, özellikle kalsik plajioklazlar böyle bir görüşü desteklemektedir
(Mitchell ve Reading, 1969; Mitchell, 1970). Kolaylıkla hava aşınmasından etkilenen ve taşıma sırasında kolayca yuvarlaklaşan
kalsik plajioklazların bu sedimentlerde nisbeten az bozulmuş, köşeli taneler halinde bulunması, sedimentlerin kısa mesafelerden
süratle getirildiklerine işaret etmektedir (Folk, 1968, s. 102).
Sediment yapılarının korunmuş olması, nihaî çökelmenin dalga
aşınma tesir sahasının çok altında bir derinlikte yer aldığını göstermekte, lütit malzeme ise bu derinlikte normal olarak gelişen sedimenti temsil etmektedir.
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Yukarıdaki yorum şekline dayanarak, Mestrihtiyen başlarında
bu bölgede derin bir basenin bulunduğu, normal lütit sedimentlerine ilâveten sık sık türbid akıntıların, bazan da olistostromların
sediment getirdiği anlaşılmaktadır. Turbiditler ya olistostromlardan, ya da denizaltı volkan patlamalarından, veya volkanik adalardan erozyonla gelerek şelf kenarında biriken malzemenin yer
sarsıntılarıyla aşağılara heyelanla kayması sonucunda oluşmaktadır. Sonuncu ihtimali destekleyen bir husus, muhtemelen bu
gibi adalar çevresinde gelişen resiflerden kopan parçaların (rudist
ve lamellibranş kavkıları) sedimentlere karışmış bulunmasıdır.
Bölükdağ formasyonu
Bölükdağı formasyonu bir dizi sarı renkli, dereceli tabakalı
arenitler ile bunlarla arakatgılı koyu gri renkli lütitlerden müteşekkildir. Nadiren kalın rudit tabakalarına da rastlanır.
Güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanan formasyonun
mostra genişliği yer yer değişir. Ilıcapınar formasyonu üzerine
konkordan olarak gelen Bölükdağ formasyonunun üst sınırı sahada her yerde faylıdır. Görülebilen kalınlığı 450- 750 m arasında değişmektedir. Çeşitli sediment yapıları gösteren arenitlerden
Mestrihtiyen’i temsil eden fosiller elde edilmiştir.
Tip yeri ve kesiti
Formasyon sahada en iyi gelişmesini Bölük Dağ’da, asfalt yol
ile Kızılırmak nehri arasında (36/16) gösterir. Ayrıca güneyde Ilıca
Dere vadisinde (27/02), Kuzeyde ise eski Kalecik-Mahmutlar yolunda (39/24) formasyonu incelemek mümkündür.
Bölük Dağı kesiti. — Tamamen doğuya devrik olan tabakalar, batıya ve batı-kuzeybatıya eğimlidir (Şekil 5, E-F kesiti). Formasyonun alt kısmı bu sebepten en batıda, demiryolu tüneli civarında
görülür. Burada, 12 m kalınlığında bir yeşil tüflü arenit ile onun
üzerindeki 17 metrelik ince «şerit» tabakalı (2-5 sm) yeşil tüflü
arenit Ilıcapınar formasyonunun en üst kısımlarını teşkil eder.
İnce «şerit» tabakalı kısmın ortalarında, arakatgılı olarak, bazı sarı
arenit tabakaları (20-30 sm) da mevcuttur. (Şekil 6). Bölükdağ
formasyonu sarı renkli, 50-60 sm kalınlıkta arenit tabakaları ile
konkordan bir tarzda başlar.Toplam olarak 20 m bir kalınlık teşkil

Yahşıhan Bölgesi Stratigrafisi

205

eden bu kısım ince (birkaç sm) lütit tabakaları ile arakatgılıdır.
Arenitler çoğunlukla dereceli tabakalanma, sedimenter taban yapıları ve muhtelif iç yapıları gösterir. 2 km daha kuzeyde bu seviyeye rastlayan kısımda sarı bir rudit tabakasının da bu arenitlerle
arakatgılı oldukları görülmüştür. Daha üstte 30-40 m kalınlığında
bir kısım koyu gri renkli lütit ile bunlarla arakatgılı olan ince (1
-5 sm) sarı arenit tabakalarından ibarettir. Arenitlerin, hepsi olmamakla beraber, pek çoğu sedimenter taban yapıları, dereceli
tabakalanma, bazıları da sedimentasyon sırasında oluşmuş sualtı heyelanları gösterirler (Şekil 7). Müteakip 500 metrelik bir kısım ise 10-30 sm kalınlıkta sarı ve kahverengi arenit tabakaları
ve bunlarla arakatgılı gri lütitlerden oluşmuştur. Formasyonun en
üst kısmı fayla kesilmiş olduğu için görülmez.
Ilıca Dere kesiti. — Kuşçu Ali köyünün 5 km güneydoğusunda
(27/02) Ilıca Derenin yukarı kısımlarında (yersel olarak burada
«Çıra yokuşu Deresi» adını almaktadır) Bölükdağ formasyonunun
konkordan olarak Ilıcapınar formasyonu üzerine geldiği görülür.
Üst sınır burada faylıdır; yüksek eğimlerle güneydoğuya dalan
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formasyonun görülebilen toplam kalınlığı 450 metredir; ancak 1
km kadar KD'da bu kalınlığın 700 metreye yaklaştığı görülmektedir.
Ilıcapınar formasyonunun en üst kısımlarını teşkil eden tüflü ince
arenitler ve arakatgılı koyu gri lütitler üzerine konkordan olarak 15
m kalınlığında bir lütit dizisi gelir ki, ince (3-5 sm) kalınlıkta dereceli tabakalanma gösteren sarımsı arenitlerle arakatgılıdır. Bundan
sonra 400 m lik bir kısım, 20-50 sm kalınlığında sarı arenit tabakaları ile arakatgılı ince 2-10 sm) lütitlerden ibarettir. Daha üstte 20
m kalınlığında pembemsi renkli iyi çimentolu sert arenitler ile yine
sarı arenitler gelir.
Kalecik - Mahmutlar yolu. — Batıdaki Sivri tepe ile doğudaki Sarı
tepe arasında, yol boyunca, mostralarda görülebilen Bölükdağ formasyonu tabakaları, dik ve biraz doğuya devrik olup, 70 derecelik
bir eğimle batıya dalar. Alt kısım konkordan olarak yeşil' tüflü arenitlerden teşekkül eden llıcapınar formasyonu üzerine gelir; 30-40
sm kalınlığında sarı - kahverenkli arenitlerden ve bunlarla arakatgılı
çok ince lütitlerden oluşmuştur. Yaklaşık olarak 500 m kalınlık süresince litoloji değişmez. Formasyonun üst sınırı faylıdır.
Alt ve üst sınırlar
Bölükdağ formasyonunun alt sınırı heryerde alttaki llıcapınar
formasyonu ile konkordan, hattâ bir dereceye kadar tedrici geçişlidir. Sarı renkli arenit tabakaları, llıcapınar’ın üst kısımlarında yer
yer tezahür eder. Koyu gri renkli lütitler ise her iki formasyonda da
görülür.
Formasyonun üst sınırı heryerde faylı olduğundan, saha dahilinde bu sınırın sedimenter durumunu tayin etmek mümkün olmamıştır.
Yanal sınırlar
Saha içinde Bölükdağ formasyonu belirli bir şekilde yanal geçiş
göstermekte, sahanın güney-güneybatısından kuzey-kuzeydoğusuna doğru, fay kesilmeleri hariç, uzanmaktadır.
Kalınlık
Bölükdağ formasyonunun üst sınırının heryerde faylı olmasından dolayı kesin kalınlıkların hesaplanması mümkün olmamıştır.
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Güneybatı kısmında görülebilen en fazla kalınlık 700 m olup, Bölükdağ civarında 550 m, daha kuzeyde ise 450 m ölçülmüştür.
Kuzeye doğru gidildikçe formasyonun görülebilen kalınlığının
daha da inceldiği müşahade edilmektedir. Kanımca bu incelme,
kısmen faylanmaya bağlı olmakla beraber, kısmen de gerçek bir
incelmeyi yansıtmaktadır.
Litoloji
Rudit. — Bölük Dağ’ın 2 km kuzeyinde Kızılırmak doğu kıyısında
görülen bir rudit tabakası, yaklaşık olarak 2 m kalınlığında olup,
altında ve üstünde bulunan arenit tabakaları ile tamamen konkordandır. Bazalt, andezit, yeşil tüf, serpantin, kahverengi arenit
bolder (boulder) ve blokları ile sürüklenmiş rudist parçaları ve
komple sürüklenmiş rudistler, arenit malzemeli bir matriks içinde
bulunur. Tabakanın içinde veya tabanında herhangibir sedimenter yapı görülmemiştir. Arenit matriksin malzemesi diğer arenit
tabakalarından farksızdır. Çakıl ve bolderlerin boyutları 5-25 sm
arasında değişir, köşeli olan bloklar ise daha da iridir.
Arenit. — Bölükdağ formasyonunun en hakim litolojisi arenitler
olup, tabaka kalınlıkları birkaç santimetreden birkaç desitmetreye kadar değişmektedir. Ortalama tane boyu 350-500 mikron
arasındadır, yer yer daha büyük olabilir. Boylama kötüdür. İnce
kesitte arenitlerin aşağıdaki malzemeden teşekkül etmiş olduğu
görülür:
1 — Bazalt, trakibazalt yapılı köşeli parçacıklar; yaklaşık olarak hacımca % 30-40.
2 — Kalsik plajioklaz (Labradorit), köşeli, bozulmamış, % 0-10.
3 — Alkali feldispat (sanidin veya ortoklaz), kısmen bozulmuş
% 0-10.
4 — Volkanik kuvars, sivri köşeli parçacıklar veya bazan resorbsiyon girintileri gösteren yuvarlaklar halinde, % 5-10.
5 — Mikrokristalen kuvars agrega (muhtemelen devitrifiye olmuş volkan camı), köşeli parçacıklar, % 20-40.
6 — Kalker parçacıkları, bazıları köşeli, bazıları ise biraz yuvar-

208

Teoman Norman

laklaşmış, % 0-10.
7 — Mikro ve makro fosil kavkıları.
8 — Az miktarlarda biotit, piroksen, palagonit (bazik volkan
camı) ve çört (radyolarit) de görülmektedir.
Bütün bu elemanlar, kil mineralleri, epidot ve kalsitten müteşekkil bir matriks (% 15-20) içinde taşınmaktadır. Kalsit, bir çimento vazifesini de görmekte olup, yer yer bazı feldispatların kısmen yerini almaktadır. (Replacement).
Bölükdağ formasyonu arenitlerinde çimentolaşma iki şekilde tezahür etmektedir: Çok iyi çimentolaşmış sert tabakalarla
arakatgılı olarak, az çimentolanmış gevrek ve yumuşak yapılı
tabakalar da vardır. Malzeme cinsi bakımından aynı görünen bu
arenitlerin çimentolaşmadaki farkları henüz yazar tarafından
izah edilememiş olmakla beraber, porozite ve permeabilite farklılığından ileri gelebileceği düşünülmektedir. Bu iki cins çimentolaşmayı gösteren kumlar, değişik sahalardan (source areas)
gelmiş olabilir; ancak konuda da akıntı yönleri bakımından keskin bir delil elde edilememiştir.
Formasyona hakim olan sarı rengin limonitleşme gösteren
demir oksitten ileri geldiği anlaşılmaktadır; taze kırılmış ve hava
etkisinden korunmuş olan yüzeylerde, özellikle iyi çimentolaşmış kayacın gri renkli olduğu görülmektedir.
Arenitler içinde muhtelif sedimenter taban yapıları (oygu,
oluk, saplanma, sıçrama, kayma izleri), hiyerolifler (canlı yürüme ve sürünme izleri) ile bol miktarda türbidit tipi dereceli tabakalanma görülmektedir. Ayrıca tabaka arası sualtı heyelanlarına
(inter-stratal submarine slumping) da, özellikle Bölük Dağ batısında, Kızılırmak’ın doğu kıyısındaki aflörmanlarda rastlanmıştır. Tabaka içi yapılardan konvolut laminasyon ve «ripple-drift»
görülmemiştir; düzgün paralel laminasyon mevcuttur.
Lütit. — Formasyon içindeki lütit tabakaları genellikle koyu gri
renkli olup bir veya birkaç santimetre kalınlıktadır. İçlerinde ince
laminasyon görülebilir. Bazı heyelanlı arenit tabakalarının içine
sivri uçlar (flame structures) halinde de uzanır.
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Fosiller
Bölükdağ formasyonu sedimentleninde makrofosil olarak,
tayin edilemiyen lamellibranş kavkıları (muhtemelen Ostrea) ile
bazı sürüklenmiş rudistler ve bunların parçaları bulunmaktadır.
N. Karacabey tarafından yapılan tayinde
Lapeirousia jouanneti (DES. MOUL.) BAYLE
görülmüş ve Mestrihtiyen yaşı verilmiştir (M.T.A. Rap. No.
1969/249).
Mikrofosil olarak da, arenitler içersinde taşınmış halde bulunanlar B. Sözeri tarafından
Orbitoides media D'ARCH.
olarak tayin edilmiş, Mestrihtiyen yaş verilmiştir (M.T.A. Rap. No.
BS/68/35).
Yaş ve korelasyon
Yaş. — Formasyon içinde bulunan Mestrihtiyen yaşlı fosillerin taşınmış durumda olmaları, ilk nazarda bunların römanye oldukları,
dolayısıyla formasyonun Mestrihtiyen'den genç, muhtemelen Paleosen yaşta olduğu düşüncesini uyandırmaktadır. Ancak aşağıdaki
görüşlerden hareketle, bu fosillerin kayacın gerçek yaşını gösterdiği anlaşılmaktadır :
1 — Fosillerin Mestrihtiyen yaşlı eski bir formasyondan kopup
gelmeleri halinde beraberindeki sediment elemanlarının da aşınma
özelliklerine sahip olmaları gerekirdi. Gerçekte ise, en kolay aşınabilen yumuşak kalsik plajioklazların bile köşeli ve taze hallerini muhafaza ettiklerini görüyoruz ki, bu durum erozyondan ziyade, süratli
bir taşınmaya (volkanizma) işaret etmektedir. (Folk, 1968, s. 84).
2 — Rudistlerin dış aşınma yüzeyi muntazam çakıl şeklinde olmayıp, düzensiz klast biçimindedir (Şekil 8). Bu durum ancak türbid akıntılarla sürüklenme sonucunda meydana gelecek bir aşınma
tarzı olarak izah edilebilir; karadan veya kıyıdan kopmuş parçaların
muntazam yüzeyli yuvarlak çakıllar oluşturması beklenir.
3 — Rudistlerin içini dolduran kum ile dışını çevreleyen kum
aynı malzemedir (N. Karacabey, M.T.A. Rap. No. 1969/249). Daha
eski bir kayaçtan erozyonla koparılmış bir rudistte böyle bir durum
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beklemek zordur. Başka bir izah tarzı da, içi başka bir malzeme ile
dolmuş ve taşlaşmış olan rudistin, sonradan boşalması (nasıl ?)
ve türbid akıntıyla taşınma sırasında yeniden dolmasıdır. Ancak,
bu karışık ve ispatı kolay olmayan izah şekli yerine, rudistin henüz
fosilleşmemişken yerinden alınıp türbid akıntılar tarafından taşınması ve bu sırada kum malzeme ile dolması, daha uygun görünmektedir.
4 — Mestrihtiyen yaşlı makro ve mikrofauna yanısıra hiçbir Paleosen yaşlı fosile rastlanmamıştır.
Bu sebeplerden Bölükdağ formasyonunun Mestrihtiyen yaşlı
olduğu kabul edilmiştir.

Korelasyon. — Gerek yaş, gerekse litoloji yönünden (Tüf malzemeli, türbidit kökenli arenitler) Bölükdağ formasyonunu, Haymana
bölgesindeki Kavak formasyonu (Yüksel, 1970), kısmen de alttaki
Haymana formasyonunun üst kısmı ile korele etmek mümkündür
(Çizelge I). Tuzgölü doğusunda Şerefli Koçhisar civarındaki Asmaboğazı formasyonu (Rigo ve Cortesini, 19/60) da, yaş ve litoloji itibariyle Bölükdağ formasyonu ile korele edilebilir.
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Topoğrafya görünüşü
Formasyon genellikle iyi çimentolaşmış tabakaların varlığı dolayısıyla aşınmaya dayanıklı bir yapı göstermekte, bu sebeple sahada bir dizi tepeler ve yükseklikler meydana getirmektedir.
Yorum
Formasyonun büyük çoğunluğunu teşkil eden arenitler, sediment yapıları ve dereceli tabakalaşmaları ile, türbid akıntılarla gelmiş kayaçları temsil etmektedir. Daha önce ileri sürülenlerin aksine
(Brinkmann, 1968) dalgaların ve gelgit akıntılarının tesir sahasının
çok altında en son çökelmiş olan bu malzemenin, ancak türbid
akıntılarla son mahallerine taşınmadan önceki safhalarda daha sığ
bölgelerde, özellikle rudistli resiflerin gelişmekte olduğu yerlerde
birikmiş bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Malzemenin hemen hepsi
volkanik kökenli olup süratli bir erozyon ve bazı hallerde de su altı
volkanik erüpsiyon (kalsik plajioklaz, biotit, piroksen) sonucunda
ilk toplanma yerine yığılmıştır (Fiske ve Matsuda, 1964). Bu sırada
normal olarak lütitlerin çökelmekte olduğu ortama, sık sık tekrarlanan tektonik hareket ve sarsıntıların sonucunda, arenit malzeme
önce su altı heyelanları sonra da viskoz akıntı (türbid akıntı) haline
geçerek yerleşmiş, bu arada nispeten sığ ortamda yaşayan canlıların fosillerini de buralara sürüklemiştir (Natland ve Kuenen, 1951;
Kuenen, 1967).
Dereceli tabakalanma gösteren arenitlerin tabanlarında muhtelif akıntı izleri bulunmasına mukabil, tabaka içlerinde başka sediment yapılarının çok az görülmesi, bunların genellikle nisbeten karaya yakın, çok uzağa taşınmamış, proksimal (Walker, 1966, 1970)
türbiditler olduğunu göstermektedir.
Petrografik yapıda ise arenitlerin içinde görülen mikrokristalen
kuvars agrega parçaları da ilgi çekicidir. Kırıkkale masifi granitlerinin felsit apozifleri ve plütonun çabuk soğuyan dış kısımlarında da
buna benzer mikrokristalen kuvars agregası (resorbsiyon gösteren
kuvarsı çevreleyen felsit) bulunmaktadır.
Bunların mevcudiyeti bu sırada veya «az önce» vukubulmuş
asitintermedier bir volkanik faaliyetin temsilcisi olabilir. Bu volkanik faaliyet, daha derindeki plütonun yerleşmesi ile ilgili ise, plütonun Mestrihtiyen’de oluşmağa başladığı sonucuna varılabilir.
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Dizilitaşlar formasyonu
Dizilitaşlar formasyonu oldukça heterojen bir litolojiye sahiptir. Açık yeşil renkli lütitlerin esasını teşkil ettiği formasyon içinde
rudit (monojenik ve polijenik çakıllı), volkanik arenit (türbid akıntı
kökenli) ve kalkarenit çeşitli seviyelerde tezahür etmektedir. Hernekadar bu formasyon sahanın en güneyinden en kuzeyine kadar
uzanmakta ise de, formasyonun bütün üyeleri, Hacıbalı köyünün
1 km batısındaki Dizilitaşlar mevkiinde (38/19) görülebilmektedir.
Güneyde Yahşıhan batısındaki Hayhay sırtında (36/11), Hodar batısında (30/02), kuzeyde Topaloğlu sırtında (42/24) formasyonu incelemek mümkündür.
Tip lokalite ve kesitler
Dizilitaşlar mevkii. — Yaklaşık olarak burada 700 m kalınlığa sahip
olan Dizilitaşlar formasyonu. K-G eksen doğrultulu, doğuya devrik
asimetrik bir antiklinal meydana getirmektedir (Şekil 5, E-F kesiti).
Ankara-Kırıkkale yolundan doğuya ayrılan Hacıbalı köyü yolu bu
antiklinali enine kesmekte, bu suretle Dizilitaşlar formasyonunun
muhtelif unsurlarının kolaylıkla incelenmesini mümkün kılmaktadır.
Antiklinalin batı kanadında, eksene yakın yerden başlamak üzere batıya doğru bir kesit yapılmıştır (Şekil 9 a). Burada, alttan üste
doğru olmak üzere 5 üye saptanmıştır.
1 — D1 üyesi : En altta bulunan açık yeşil ve yeknesak görünüşlü lütit ile, bunların arasında seyrek olarak bulunan 1 -2 sm
kalınlığında ince dokulu arenitlerden ibarettir. Arenitlerde
bariz sediment yapılar olmamakla birlikte, bazı tabakalarda hem alt hem de üst yüzeylerde solucan izlerine tesadüf
edilmiştir. D1 üyesinin alt sınırı belli değildir. Sahada görülebilen en az kalınlık 50 m civarındadır.
2— D2 üyesi : Yer yer arenit tabakaları ile başlıyan D2 üyesi esas
itibarıyla bir rudit dizisidir. Herbiri 1 - 2 m kalınlığında olan
ve bazen arenit tabakaları ile arakatgılı bulunan rudit tabakaları, civardaki sarı renkli tepeleri meydana getirir. Birkaç
santimetreden birkaç desimetreye kadar çapları değişen
iyi yuvarlanmış magmatik kayaç (andezit, trakiandezit, riyodasit) bolder ve çakıllardan oluşmuş, tüflü arenit matriksli rudit tabakaları, bazan kaba dereceli tabakalanma da
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gösterir. Burada D2 üyesinin kalınlığı 150 m olarak saptanmıştır; ancak bu kalınlık çok değişken olup, antiklinalin
doğu kanadında 100 m kadar gözükmektedir. Üyenin üst
kısmını 60 m kalınlığında açık yeşil renkli lütit teşkil eder.
Arakatgılı olarak görülen çok ince arenit tabakaları üste
doğru biraz kalınlaşmaya başlar.
3 — D3 üyesi : Dizilitaşlar formasyonunun en bariz, fakat en
karmaşık üyesidir. Yeşilimsi beyaz monojenik rudit (kalker klastları), polijenik rudit, koyu kahverenkli tüflü gevşek
arenit ile açık kahverenkli iyi çimentolu tüflü sert arenit
(dereceli tabakalı), sarımsı beyaz kalkarenit, lütit (açık yeşil renkli ve koyu gri renkli çeşitleri) bariz bir sıralanma düzeni göstermeksizin, arakatgılı olarak, bu üyeyi oluşturur.
Kalınlık bu kesitte 120 m olmasına rağmen gerçekte çok
değişkendir. Doğu kanatta bu üyenin kalınlığı 500 metreyi
bulduğu gibi, sahanın başka yerlerinde 1000 metreye de
ulaşabilir. Formasyon içinde birçok yerlerde görülebilen
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tabaka içi kıvrımlar sualtı heyelanlarının sonucunda meydana gelmiş olup, bu kalınlık değişmelerine kısmen sebep
olmaktadır.
D3 üyesinin diğer üyelerden ayıran en bariz kriter, içinde monojenik kalker klastlı rudit tabakalarının bulunmasıdır. Batı kanatta
2-10 sm çapında olan bu klastlar doğu kanattaki seviyelerde birkaç desimetre hattâ birkaç metre çapında olistolit bloklar (Şekil 10)
olabilmektedir.

4 — D4 üyesi : Karmaşık D3 üyesinin üzerine gelen bu üye, daha
yeknesak bir litolojiye sahip olup, 10- 20 sm kalınlığındaki
sert, açık kahverengi arenit tabakaları ve bunlarla arakatgılı koyu gri-yeşil lütitlerin münavesinden ibarettir. Arenitlerden bazıları dereceli tabakalanma ve taban yapıları,
birçoğu ise sadece muhtelif iç sediment yapıları göstermektedir. Kalınlık 170 m civarındadır; doğu kanatta fayla
kesilmiştir.
5 — D5 üyesi : Esas itibarıyla koyu gri-yeşil lütit ile seyrek arakatgılı ince (1-2 sm) arenitlerden müteşekkildir. Yer yer
kalınca (30 - 50 sm) kalker çimentolu arenit tabakaları
görülür. Kalınlık 150 m tahmin edilmiştir. D4 ve D5 üyeleri
kesitin biraz güneyinde, Bölük Dağ doğusunda iyi incelenebilir.
Hayhay sırtı. — Burada mevcut asimetrik antiklinalde D2 üyesinin
çok kalınlaştığını ve hattâ yeşil lütitle birbirinden ayrılan iki ayrı seviye teşkil ettiği görülmektedir. Doğu kanattaki D3 üyesi Kızılırmak’ın

Yahşıhan Bölgesi Stratigrafisi

215

sağ yakasında görülür. Beyaz kalker bir blok (olistolit), yumuşak lütitler ve arenitler arasında yükselerek küçük bir tepecik meydana
getirir. Daha batıda bulunan ikinci bir antiklinalin bati kanadında D2
üyesinin üst kısmını teşkil eden yeşil lütitlerin 400 metreye kadar,
üstteki D3 üyesinin ise 750 metreye kadar kalınlaştığı görülmektedir.
Hodar batısı. — Bu bölgede D2 üyesi 500 metre kalınlığında olup,
yaklaşık olarak 150 şer metre kalınlığında andezit klastlı iki rudit
seviyesi ile aradaki 200 metrelik bir yeşil lütit seviyesinden müteşekkildir. Alttaki rudit seviyesi yanal olarak devamlı değildir. D3
üyesi doğrudan doğruya üstteki andezit klastlı rudit seviyesi üzerine oturur; yaklaşık olarak 250 m kalınlıktadır. Daha üstte bulunan
D4 ve D5 üyeleri koyu gri-yeşil renkli lütitler ve bunlarla arakatgılı
arenit tabakalarından oluşmuştur. Arenit tabakalarının kalınlığı (20
sm) ve adedi üste doğru tedrici olarak azalır. Bu sebepten D4 ve
D5 üyelerini burada bir sınırla ayırmak zordur. Gerek mahalli kıvrımlar, gerekse batıdan fayla gelen Bölükdağ formasyonunun üst
sınırı örtmesi, D4 ve D5 üyelerinin toplam kalınlıkları hakkında bir
fikir edinmeyi çok güçleştirir ise de, bu bölgede kalınlıkların oldukça
artmış olduğu mostraların dağılışından anlaşılmaktadır (Levha I).
Topaloğlu sırtı. — Burada Dizilitaşlar formasyonunun ancak D2, D3
ve kısmen D4 üyeleri görülür. D2 üyesi yine kızılımtrak-sarı rengini muhafaza etmekle beraber, çakıllar çok küçülmüş hattâ yer yer
kaybolmuş, buna mukabil tüflü arenit hakim duruma geçmiş bir
haldedir. D3 üyesinde ise kalker klastları çok iri, birkaç metre çapında olarak: bulunmaktadır.
Alt ve üst sınırlar
Dizilitaş formasyonunun alt sınırı saha dahilinde hiçbir yerde;
görülememiştir. Ancak, gerek sedimentasyonun Bölükdağ formasyonuna benzerlikler göstermesi (türbid akıntılarla oluşmuş tüflü
arenitlerin mevcudiyeti), gerekse tabaka eğimlerinin alttaki diğer
formasyonlara tamamen uyması dolayısıyla, alt sınırın konkordan
olması kuvvetle muhtemeldir.
Formasyonun üst sınırı da sahanın hemen her yerinde faylıdır.
Ancak, Keçili’nin 3 km batısında yer alan asimetrik bir senklinalde (42/26) formasyonun çok ince bir D5 üyesinin üstüne Hacıbalı
formasyonu tipi arenitlerin konkordan olarak geldiği görülmektedir.
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Yanal sınırlar
Dizilitaşlar formasyonu güneybatıdan kuzeydoğuya doğru bütün saha boyunca uzanmakla beraber, içindeki üyelerde yanal olarak önemli değişmeler görülmektedir. D2 üyesi güneybatıda kalın
ve hattâ iki seviyeli iken, kuzeydoğuya doğru gittikçe incelmekte,
Topaloğlu sırtı civarında tüflü arenit haline dönüşmekte ve daha
ilerde görülmemektedir. D3 üyesi ise en iri kalker bloklu gelişmesini Keçili batısındaki sırtlarda göstermekte, daha kuzeye, batıya ve
güneye gidildikçe daha küçük kalker klastlı ruditlere dönüşmekte
ve incelmektedir. D4 ve D5 üyeleri güneybatıda daha kalın bir gelişme göstermekte, kuzeydoğuya doğru kalınlıkları azalmaktadır.
Sahadaki gözlemlerden, Dizilitaşlar formasyonu üyelerinin kendi
aralarında girift (interfingering) yanal sınırlara sahip oldukları sonucuna varılmaktadır.
Kalınlık
Formasyonun alt ve üst sınırları kesinlikle saptanamadığı için,
kalınlık hakkında kesin bir rakkam vermek imkânsızdır. Ancak, sahanın ortalarında 700 m kadar olan toplam kalınlığın kuzeydoğuya
doğru muhtemelen biraz azaldığı, buna mukabil güneybatı yönünde de arttığı söylenebilir.
Litoloji
Rudit. — Dizilitaşlar formasyonunda üç çeşit rudit vardır: 1 —
Andezit çakıllı rudit (D2 üyesinde), 2 — Kalker klastlı rudit (D3 üyesinde), 3 — Polijenik rudit (D3 ve nadiren D4 üyesinde).
1 — Andezit çakıllı rudit : Birkaç santimetreden birkaç desimetreye kadar değişen boyda çok iyi yuvarlanmış çakıl ve
bolderler, tüf malzemeli bir arenit matriks içinde kalsitle
çimentolaşmış bir halde bulunmaktadır. İri elemanların
çoğunlukla andezit, riyodasit, trakiandezit, lösitli trakit,
lösitli tefrit olduğu, az miktarda da spilit ve ultrabazik kayaç çakıllı bulunduğu görülmüştür. (A. Kraeff, 1969, M.T.A.
Rap. No. 5820). Matriksi teşkil eden tüflü arenit malzeme
ise volkanik kuvars parçacıkları, devitrifiye olmuş volkanik
cam, klorit, limonit ve kalsitten ibarettir. Bir veya birkaç
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metre kalınlığında tabakalar halinde olan bu ruditler, 1020 sm kalınlığında tüflü arenitlerle arakatgılı olabilir. Rudit
tabakalarının iç bünyelerinde genellikle herhangibir belli
sediment yapısı, örneğin tane yönlenmesi (grain orientation) bulunmazsa da, bazı tabakalarda gayet kaba bir
dereceli boylanmaya (altta iri, üstte ufak çakıllar) rastlanılmıştır.
2 — Kalker klastlı rudit : Muhtelif büyüklükte (birkaç sm – birkaç m), düzgün olmayan (girintili çıkıntılı) kalker parçacıkları, yeşilimsi renkli, lütit (veya bazen koyu kahverengi
tüflü bir arenit) matriks içinde, bazan yığılmış, bazan «yüzer» vaziyette, bazan da dereceli boylanma gösterecek
surette bulunur. Çok iri (8-10 m) olan bazı bloklar köşeli
olup, dahili tabakalanmalarını halâ muhafaza etmiş kalkarenitlerdir. Orta boylu ve ufak klastlar ise düzgün olmayan (irregular) şekilleri ile, yarı-konsolide biomikrit kalker
(algler) formasyonlardan kopmuş gözükmektedir. Klastlar arasında bazan daha yüksek bir enerji ortamını temsil
eden iyi yuvarlanmış ve içi kalsit dolmuş rudist parçaları,
çimentolaşmış mercan kolonisinden oluşmuş çakıllar, iyi
yuvarlanmış ultrabazik kayaç ve andezit çakılları da vardır
(sonuncular oldukça nadirdir). Sedimenter yapısı itibarıyla bu ünite, bir olistostromu temsil etmektedir (Abbate,
Bortolotti ve Passerini, 1970).
3 — Polijenik rudit : Özellikle arenit tabakaları ile arakatgılı tek
bir tabaka halinde bulunan polijenik rudit, çok iyi yuvarlaklaşmış çört (radyolarit), bazalt, ofiolit ve nadiren kuvars
çakılları ile, bunları tutan tüf malzemeli bir arenitten oluşmuştur. Bazan yuvarlanmış ve aşınmış rudist, gatropod
ve ostrea parçaları da görülmektedir. Bu rudit tabakalarında nadiren dereceli boylanma görülür; ancak tabaka içi
yapılara rastlanmaz. Çakılların küreselliği fazladır.
Arenit.— Dizilitaşlar formasyonunda başlıca dört tip arenit görülmektedir :
1 — Koyu kahverenkli gevşek arenit : Genellikle 100 - 150 sm
kalınlığında gevşek çimentolu tabakalar halinde olup, da-
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hili sedimenter yapılar veya taban yapıları göstermezler.
İnce kesitte, akma yapısı gösteren köşeli trakiandesit
parçacıkları (% 10), köşeli mikrokristalen kuvars agregası
parçacıkları (% 15), köşeli volkanik kuvars (% 10), köşeli
plajioklaz (labradorit, % 5), ortoklaz parçaları (% 10), radyolarit parçacıkları (% 20), altere olmuş bazik volkan camı
(% 15), klorit ve kalsitten ibaret bir matriks içinde bulunur.
Zaman zaman iri klastlar halinde biomikrit veya muhtemelen resifal kalker parçacıklarına da rastlanır. Bu tip arenitler daha ziyade D3 üyesinde görülür.
2 — Açık kahverengi sert arenit : Kalsitle sıkı bir şekilde çimentolanmış bu tabakalar genellikle 10-30 sm kalınlığında
olup, ince kesitte, köşeli mikrokristalen kuvars agragası
(ortasında resorbe olmuş volkanik kuvars mevcut, % 50),
köşeli kuvars (% 10), trakiandezit parçacıkları (% 5), zonlu
sanidin ve ortoklaz (% 5), rudist parçaları ve mikrofosiller görümlekte, bunların hepsi kalsit ve kil minerallerinden ibaret bir matriks (% 25) içinde bulunmaktadır. Bu tip
arenitlerin sedimenter yapıları muhteliftir: bazıları çok iyi
derecelenme ile çeşitli taban yapıları göstermekte, bazıları ise bunlar yerine konvolut laminasyon, dalgalı laminasyon, düz laminasyon ve «ripple - drift» gibi iç yapılara sahip olmaktadır. Bu cins arenitler daha ziyade D4 üyesinde
bulunurlar.
3 — Çok ince dokulu arenit : Esas itibariyle açık kahverengi sert
arenitlerle aynı mineralojik kompozisyonda olmakla beraber, sedimenter yapı olarak düz laminalı veya tamamen
laminasız bir yapı gösterirler. Genellikle 1 - 2 sm kalınlığında olan bu tabakalar nispeten seyrek olarak yeşil lütitler içinde bulunurlar. Alt ve üst yüzeyleri biojenik izlerle
kaplıdır. Bu sebepten, tektonik bakımdan fazla kıvrılmış
tabakalarda alt-üst tayini yapmada yanıltıcı olabilirler. Bu
arenit tipine en çok D1 ve D5 üyelerinde rastlanır.
4 — Kalk,arenit : Köşeli mikrit kalker parçacıkları ve mikrofosiller, birkaç mikrokristalen kuvars agregası ile birlikte sparit
(bazan mikrit - sparit) bir matrikste yerleşmiştir. Bazı ta-
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bakalarda hafif bir dereceli tabakalanma görülürse de, genellikle bu tabakalarda dereceli tabakalanma, taban akıntı
yapıları ve «ripple - drift» gibi sediment yapılar görmek
zordur. Tabaka üstüne doğru, düz laminasyon bulunabilir.
Bu tabakaların, resifler önünde gelişen kalker kırıntılarının türbid akıntılarla biostromlar halinde taşınıp basene
yerleşmeşinden oluştuğu düşünülmektedir. Kalk arenit en
çok D, nadiren D4 üyelerinde bulunur.
Lütit. — Dizilitaşlar formasyonunda başlıca iki lütit cinsi tefrik edilebilir :
1 — Açık yeşil renkli lütit : Genellikle formasyonun alt kısımlarında hakim durumdadır. Bununla beraber D3 üyesinin
orta ve üst kısımlarında da yer yer rastlanabilir. Kloritli
malzemenin yüksek oranda olması muhtemeldir.
2 — Koyu gri-yeşil renkli lütit : D3 üyesinin en üst kısımları ile
D4 ve D5 üyelerindeki lütit bu cinsten olup, büyük bir ihtimalle organik karbonlu malzemenin yüksek oranda olmasından dolayı bu rengi almaktadır.

Fosiller
Dizilitaşlar formasyonunda en bol fosiller D3 üyesinin kalkarenitlerinde ve kalker klastlı ruditlerinde, daha az miktarda da D2
ve D4 üyelerinin arenitlerinde bulunmuştur.
Kalkarenitlerde, matriks teşkil eden mikrit içinde E. Sirel ve
B. Sözeri şu faunayı saptamıştır (Lokasyonlar: 36/10, 43/25,
34/13, 36/12, 38/19):
Laffitteina sp.
Globorotalia sp.
Miscellania sp.
Marssonalia sp.
Globigerina sp.
Rotalia sp.
Planorbulina
Nodosaria sp.
Textularia sp.
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Rotaliidae
Miliolidae
Lithotham
Bryozoa
Bu fauna grubu genellikle Paleosen yaşını vermektedir.
(M.T.A. Rap. No. E.S. 970/13 ve B.S. 72/1). Kalker klastlı ve kalsitli yeşil lütit matriksli ruditlerin klastlarından alınan numuneler
de Paleosen yaştadır. E. Sirel ve B. Sözeri (op. cit.) bu klastların ince kesitlerinde aşağıdaki faunayı saptamıştır (Lokasyonlar
32/06, 39/17, 33/12, 38/18, 43/25) :
Lafitteina sp.
Globorotalia sp.
Miscellanea miscella, D’ARC.
Alveolina sp.
Keramosparea sp.
Planorbulina sp.
Rotalia sp.
Textularia sp.
Peneroplidae
Miliolidae
Rotaliidae
Parachetetes sp. (alg)
Bununla beraber bu klastlar arasında, kopmuş ve yuvarlanmış parçalar halinde Mestrihtiyen yaşlı (?) bazı mercanlar da görülmüştür. E. Öngüç’ün tayini ile (M.T.A. Rap. No. E.Ö. 1970/2),
Yahşıhan GB’da D3 kalker klastlarından alınan bir nümunenin
Phyllocoenia coroliaris REUSS
türüne ait olduğu anlaşılmıştır. Sahada ayrıca birçok yuvarlanarak aşınmış Hippurites ve Siderolites fosilleri de görülmüştür.
Bunların içini dolduran açık krem renkli çimento ve matriks malzemesi, içinde bulundukları, kalsitli yeşil lütit matriksden farklıdır.

Yahşıhan Bölgesi Stratigrafisi

221

D2 üyesi arenitlerinin, iri elemanlı yuvarlak çakıllı rudltlerle
arakatgılı oldukları yukarıda belirtilmişti. Hayhay sırtı batısındaki bir noktada (35/11) arenitlerin içinde bazı andezit (trakiandezit) çakılları ile birlikte, çakıl halinde
Pironaea polystyla slavonica (HİLBER) KÜHN
bulunmuş ve N. Karacabey tarafından Mestrihtiyen yaşı verilmiştir. (M.T.A. Rap. No. N.K. 1970/272).
D4 üyesi arenitleri (Açık kahverenkli, sert, iyi çimentolanmış
arenitler) genellikle karmaşık bir fauna ihtiva etmektedir. Bunlardan Mestrihtiyen yaşını temsil edenler genellikle kırılmış, fazlaca aşınmış olmakta veya doğrudan doğruya küçük bir çakıl
içinde bulunmakta, Paleosen yaşını temsil edenler ise matriksle
birlikte bulunmaktadır. E. Sirel ve B. Sözeri aşağıdaki tayinleri
yapmıştır (Lokasyonlar : 36/10,, 35/11, 37/19):
Yerli olanlar :

Lafitteina sp.
Globorotalia sp. .
Rotaliidae
Miliolidae
Textularia sp.
Lithothamnium

Taşınmış olanlar :
Siderolites sp. (Kırıklı)
Orbitoides sp. (Kırıklı, çakıl içinde)
Omphalocyclus sp. (Çakıl içinde)
Valvulinidae
D3 ve D4 üyelerinde, diğer tabakalarla arakatgılı olarak görülen birkaç polijenik rudit (iyi yuvarlanmış çakıllı konglomeralar)
tabakasının çakılları içinde, taşınmış ve yuvarlanmış olarak Üst
Kretase yaşlı miktofauna tesbit edilmiştir (37/16, 40/25). N. Karacabey bunların içinde (M.T.A. Rap. No. 1969/269 1970/272) :
Hippuritella cornucopiae DEFRANCE
Radiolitidae
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Sabinia sp.
Ayrıca foraminifer :
Siderolites cf. calcitropoides LAMARCK
saptayarak Mestrihtiyen yaşını vermiştir.
D1 ve D5 üyelerinin arenit laminalarında, genellikle fliş-tipi
formasyonlarda rastlanan çeşitli solucan izlerine rastlanmıştır
(Pettijohn, Potter ve Siever, 1972, s. 129).
Yaş ve korelasyon
Dizilitaşlar formasyonunun «yerli» fosilleri (Kalkarenit, kalker
klastlı rudit ve sert arenitlerin matriksinde bulunanlar) Paleosen
yaşını vermektedir. Ancak formasyonun muhtelif litolojik ünitelerinde, taşınmış Mestrihtiyen fosillerinin de mevcudiyeti görülmektedir.
Formasyon, litoloji ve yaş itibarıyla, Haymana bölgesindeki Çaldağ ve Kadıköy formasyonları (Yüksel, 1970) ve Çankırı
bölgesindeki «Paleosen kum ve çakılları» (Reckamp ve Özbey,
1960) ile korele edilebilir (Çizelge I).
Topoğrafya görünüşü
Dizilitaşlar formasyonun muhtelif üyeleri değişik topoğrafya
görünüşlerine sahiptir. D1 ve D5 üyelerinde lütit hakim olduğundan kolayca aşınmakta ve çukur yerleri, vadileri, teşkil etmektedir. D2 ve D3 üyelerinin rudit tabakaları yüksek tepeler dizisi
meydana getirmekte, Dizilitaşlar mevkii, dolayısıyla formasyon,
ismini bundan almaktadır. D4 üyesinin belirli bir topoğrafya görünüşü yoktur, vadileri ve tepeleri aynı derecede oluşturur.
Yorum
Dizilitaşlar formasyonunun, esas itibarıyla açık yeşil renkli
lütitlerin çökelmekte olduğu nispette derin ve sakin bir ortamda
oluşmağa başladığı anlaşılmaktadır (D1 üyesi). Volkanik çakıllı
ruditlerin gelmesi türbid akıntılar yoluyla olmalıdır. Karadaki sellerle neritik bölgelere yığılmış bulunan çakıllar, tektonik tremörler sonucunda tekrar harekete geçerek daha derinlere inmiştir.
Başka bir ihtimal de, karadan gelen sellerin sualtı kanyonları-
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nı takip ederek doğrudan doğruya basen ortasına ulaşmasıdır.
Bu olaylar, müteakip tektonik hareketliliğin ilk öncüleri olmuş,
türbid akıntılar (biostromal kalkarenitler, açık kahverenkli sert
arenitler, koyu kahverenkli gevşek arenitler) ve sualtı heyelanları (kalker klastlı rudit olistostromlar) basen içine ardı ardına
dolmağa başlamıştır. Formasyon içi konglomeralar (intraformational conglomerates) halinde olan olistostromların yanısıra,
zaman zaman yarı plastik durumdaki tabakaların kaymaları da
görülmüştür. (Rigo ve Cortesini, 1964).
D2 üyesindeki ruditlerin çakılları iyi yuvarlanmış, küreselliği
yüksek, muhtemelen akarsu orijinlidir. (Dobkins ve Folk, 1970).
En iri çakıl büyüklüğünün kuzeye veya kuzeybatıya doğru azaldığı görülmektedir. Bu durum, akıntıların güney veya güneydoğudan geldiğini göstermekle, diğer paleo-yamaç verilerine
uymakta, ancak türbid akıntıların KD'dan GB’ya akış yönüne uymamaktadır. Bu husus da, D2 üyesi ruditlerinin karasal orijinli
olmalarını destekler mahiyettedir.
Bütün bu gözlemler, Mestrihtiyen’den sonra asit-intermedyer volkanik karanın yükselmekte olduğunu, dengesiz duruma
gelen kıyısal ve neritik sedimentlerin sualtı kaymaları ve türbid
akıntılarla tekrar sedimentasyona uğradığını (resedimentation)
göstermektedir. Ancak «taşınmış» olan eski fosillerin Mestrihtiyen (en fazla Senoniyen) den daha yaşlı olmayışları, Paleosen
esasında bu bölgedeki yükselme miktarının pek fazla olmadığını, bu sebepten daha eski tabakaların aşınmaya henüz uğramadığına işaret edebilir.
Tektonik tremörler, D3 üyesi oluşurken en yüksek safhasını bulmuştur. D4 ve D5 üyeleri yavaş yavaş durgun bir ortama
dönüşü temsil etmektedir. Karbonlu organik malzemenin üste
doğru artması açık kahverenkli sert kumtaşlarında dereceli tabakalanma ve taban yapıları yerine konvolut laminasyon, dalgalı
laminasyon, paralel düz laminasyon ve «ripple-drift» gibi distal
türbiditlere atfedilen (Walker, 1967, 1970) sediment yapılarının
görülmesi, bu tektonik durgunluğa geçişi desteklemektedir.
Hacıbalı formasyonu
Hacıbalı formasyonu, Dizilitaşlar mevkii ile Hacıbalı köyü
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arasında (38/18), köy yolu boyunca görünür. Genellikle koyu
yeşilimsi kahverengi arenitlerin hakim olduğu bu formasyonda,
50 sm kalınlığında, kalsit çimentolu arenit ile daha kalın polijenik rudit tabakaları da vardır. Kuzey ve kuzeydoğuya uzanan
formansyonun mostrası, genellikle Dizilitaşlar formasyonuna paralel olarak tezahür etmektedir (Levha II). Keçili batısında (42/26) bir senklinali meydana getirir. Hodar güneyinde ise
(30/00) iki büyük fay zonu arasında görülen Hacıbalı formasyonu, çok ezilmiş ve parçalanmış bir vaziyette bulunur.
Tip yeri ve kesiti
Hacıbalı batısı. — Dizilitaşlar formasyonunun en üst kısmını kesen bindirme fayı, aynı zamanda Hacıbalı formasyonunun taban kısmının örtülmesine sebep olur (Şekil 5, E-F kesiti). Yüksek
eğimle doğuya dalan, bazan da devrik durum gösteren tabakalar, görülebilen en alt kısımdan doğudaki en üst kısıma kadar,
koyu yeşilimsi kahverenkli, bitki kalıntılı volkanik arenitler ve
ara tabakalı, ince, koyu gri renkli lütitlerdir. (Şekil 11). Arenitlerin
kalınlıkları genellikle birkaç desimetredir; pek fazla çimentolanmamıştır; sık sık küresel ayrışma, gösterirler. Dereceli tabakalanma ve diğer akıntı taban yapıları her zaman bariz değildir.
Ancak köyün batısında tabaka içi kaymaları görülür,
Bütün formasyonun esasını teşkil eden yukarıdaki arenit ve
lütitlerle yer yer aratabakalı olarak görülen ve münferit olarak
tezahür eden 30-40 sm kalınlığında açık renkli kalsit çimentolu sert arenitlerde ise, dereceli tabakalanma ve taban yapıları
umumiyetle belirgindir. Bu tabakalar sahada küçük (40-60 m
dalga boyu) asimetrik kıvrımlar meydana getirirler. Duruşları ve
eksen gidişleri civarın tektoniğine uymayan bu kıvrımlar, tabaka
içi kaymalarla ilgili olan deformasyonlar olarak nitelendirilmiştir.
Doğuya doğru stratigrafik bakımdan gençleşen formasyon
içinde, münferit olarak polijenik rudit tabakalarına da rastlanır;
üste doğru bunların sıklaştığı göze çarpar.
Keçili batısı. — Asimetrik ve doğuya devrik olan senkiinalin ortasında Keçili konglomeraları, bunların altında konkordan olarak
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Hacıbalı formasyonu bulunur. Hacıbalı kesitindeki bütün sedimenter özelliklere burada da rastlanır.
Alt ve üst sınırlar
Hacıbalı formasyonunun alt sınırı Keçili batısındaki büyük
senklinalde görülür (42/26). Burada, koyu yeşilimsi-kahverenkli
gevşek arenit tabakalarının, DiziIitaşlar formasyonunun ince bir
lütitten ibaret olan D5 üyesi üzerine konkordan olarak geldiği görülür. Üst sınır ise, yine yukarıda belirtilen senklinalde görülebildiği
gibi, Hacıbalı köyü doğusunda ve Hodar köyü güneyinde de incelenebilir. Buralarda, polijenik çakıllı ruditlerin hakim olduğu Keçili
formasyonunun, konkordan olarak Hacıbalı formasyonu üzerine
geldiği görülür.
Yanal sınırlar
K-G doğrultusunda formasyonun yanal sınırları saha dışına
çıkmaktadır. Ancak doğuya doğru gidildikçe formasyonun bünyesinin milleştiği, litostratigrafik bakımdan başka bir formasyon
(Bulanıkdere formasyonu) haline geldiği müşahade edilmektedir. Hacıbalı köyünden geçen ve ekseni K-G doğrultusunda uzanan bir senklinalin ortasını Keçili formasyonu teşkil etmektedir.
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Senklinalin batı kanadını Hacıbalı formasyonu, doğu kanadını ise
Bulanıkdere formasyonu oluşturmaktadır (Şekil 12). Bu bakımdan, takriben senklinalin ortalarına rastlayan bir yerde Hacıbalı
formasyonunun yanal olarak Bulanıkdere formasyonuna geçtiği
anlaşılmaktadır.
Kalınlık
Sedimentasyon esnasında ve daha sonraki tektonik hareketler sırasında birçok plastik deformasyona uğramış olan Hacıbalı
formasyonunun kalınlığını tayin etmek çok güçtür. Ancak Hacıbalı
civarında 300-400 m olan kalınlığın Keçili batısındaki senklinalde 700-800 metreyi bulduğu görülmektedir. Batıya ve güneybatıya doğru kalınlığın ne şekilde değiştiği bilinmemektedir. Doğuya doğru ise formasyon, yanal olarak Bulanıkdere formasyonuna
geçtiğinden dolayı, incelmektedir (Şekil 12).
Litoloji
Hacıbalı formasyonunda hakim olan litoloji, koyu yeşilimsi-kahverenkli gevşek arenitler ve bunlarla aratabakalı olan koyu
gri renkli lütitlerdir. Açık renkli sarımsı sert arenitler ile polijenik
ruditler tâli önemi haizdir.
Koyu yeşilimsi-kahverenkli arenitler. — Kalınlıkları birkaç desimetreden birkaç metreye kadar değişebilen bu tabakalar genellikle gevşek çimentolu olup küresel ayrışma gösterirler. İnce kesitte
bol miktarda, köşeli, akma yapısı gösteren volkanik parçalar (%
5), köşeli albit plajioklaz (% 5), mikrokristalen agrega yapılı köşeli kuvars (% 10), sivri parçacıklar halinde volkanik kuvars (% 5),
mikrofosiller ve makrofosil kavkıları da bulunur. Bütün bu malzeme klorit, serisit ve kısmen kalsitli, bol (% 25) bir matriks içinde yer almaktadır. Kaba kum dokusunda olan ve kötü boylanma
gösteren bu arenitlerde dereceli tabakalanma her zaman belirgin
değildir. Derecelenme bazan, tabakanın üstüne doğru, karbonize
olmuş bitki kalıntılarının artması, bazan da ihtiva ettiği çakılların
üste doğru küçülmeleri şeklinde olur. Hacıbalı yakınlarında bu
cins arenitler içinde, sedimentasyon sırasında oluşmuş tabaka
kaymaları da görülmüştür.
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Açık renkli sert arenitler. — Daha yumuşak ve koyu görünüşlü olan
diğer arenitlerin içinde bariz birer tabaka (ortalama 50 sm kalın)

olarak farkedilen bu açık renkli arenitler, kalsitle iyi çimentolanmışlardır. İnce kesitte bol miktarda, köşeli, mikrokristalen agrea kuvars
(% 50), sivri köşeli volkanik kuvars parçaları (% 15), köşeli, akma
yapısı gösteren volkanik kayaç parçaları (% 10), kloritleşmiş biotit
(% 5), köşeli albit-oligoklaz-plajioklaz kristalleri (% 5) ve mikrofosiller (% 1-2), klorit ve serisitten ibaret bir matrix içinde (% 15-20)
bulunur.
Bu arenitlerde genellikle dereceli tabakalanma ve taban yapıları
görülür. İç sedimenter yapılara (laminasyon) az raslanır. Her yerde
bir takım küçük kıvrımlar yaparlar. Bu kıvrımların sedimentasyon
sırasında, meyil aşağı kaymalar sonucunda oluştuğu kanısına varılmıştır.
Polijenik ruditler. — Hacıbalı formasyonunun hakim litolojisi olan
koyu yeşilimsi-kahverenkli arenitler içerisinde, kalınlığı birkaç desimetreden birkaç metreye değişen münferit tabakalar halinde bulunan bu ruditler, çok iyi yuvarlanmış, küreselIİği yüksek çakıllar ile
bunların arasında matriks teşkil eden koyu renkli, az çimentolanmış
gevşek arenitten müteşekkildir. Çakılların boyları 1-40 sm arasında
değişmekle beraber, genellikle 5 sm civarındadır. Çakılları meydana
getiren elemanlar: Trakit (lösitit), tefrit, spilit, radyolarit, andezinli
tüfit, serpantin, beyaz kuvars, kuvarsit, Senomaniyen yaşlı fosilli kalker (az) ve çok ince dokulu mikrit kalker (daha çok). Kalker
çakılları genellikle az olmakla birlikte, Dizilitaşlar mevkiine yakın
bir yerde (38/19) tezahür eden bir ruditte o kadar boldur ki, diğer
elemanlara tamamen hakim olur. Ancak, kalker çakıllarının çok iyi
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yuvarlanmış olmaları, bu ruditin Dizilitaşlar formasyonundaki olistrostrom ruditleriyle karıştırılmalarını önler.
Koyu gri lütit. — Arenit tabakaları ile arakatgılı olarak, zaman zaman kalınlığı birkaç santimetreyi bulan ince laminalı lütitler, koyu
gri, bazan koyu mavimsi griye yaklaşan renklerini muhtemelen içlerindeki organik karbonlu malzemenin çokluğuna borçludur.
Fosiller
Koyu yeşilimsi kahverenkli gevşek arenitler içinde taşınmış ve
kısmen aşınmış, kısmen de rekristalize olmuş vaziyette rmkrofosilere raslanır. Ancak bu fauna tayine elverişli çıkmamıştır. Arenitler
içinde bulunan karbonize olmuş bitki parçalarının da tayini yapılamamıştır.
Polijenik konglomera çakılları arasında bulunan fosilli bir kalker
(42/25) çakılında B. Sözeri
Orbitolina sp.
Dicyclina sp.
tayin etmiş ve çakıla Senomaniyen yaşını vermiştir (M.T.A. Rap.
F40. B.S. 69/19).
Yaş ve korelasyon
Paleosen yaşlı Dizilitaşlar formasyonunun üzerine gelen ve
yanal olarak önce Bulanıkdere formasyonu ile, sonra da İpresiyen
yaşlı Mahmutlar formasyonu ile korele edilen bu formasyonun yaşı,
Alt Eosen olarak kabul edilmiştir.
Litolojik bakımdan Hacıbalı formasyonunu, Haymana bölgesindeki Gedik formasyonu (Yüksel, 1970) ile korele etmek mümkündür
(Çizelge I). Şerefli Koçhisar bölgesinde ise Kırkkavak formasyonunun üst kısmı ile Eskipolatlı formasyonunun alt kısmı (Rigo ve Cortesini, 1960) muhtemelen Hacıbalı formasyonunun eşdeğeridir
Topoğrafya görünüşü
Hacıbalı formasyonundaki koyu yeşilimsi kahverenkli arenitler
genellikle aşınmaya müsait olduklarından alçak araziyi meydana
getirirler. Ancak yer yer görülen sert arenit ve polijenik rudit (konglomera) tabakaları aşınmaya daha dayanıklı olduklarından küçük
tepecikleri oluştururlar.
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Yorum
Hacıbalı formasyonunun çökelme ortamının gerçek sahibi koyu
gri veya mavimsi gri renklerdeki lütitlerdir. Lütitlerin çökeldiği ortama, koyu yeşilimsi-kahverenkli arenitler türbit akıntılar halinde gelmiş ve yerleşmiştir. Sualtı heyelanlarına ait kıvrımlar, iç sedimenter
yapıların azlığı ve dereceli tabakalanmanın çoğu zaman belirsiz
oluşu, bu türbiditlerin proksimal, yani kıyıya yakın yerde oluştuklarına işaret etmektedir. Nitekim bitki kalıntılarının fazlalığı da bunu
desteklemektedir. Ayrıca, zaman zaman arakatgılı olarak görülen
polijenik ruditlerin iyice yuvarlanmış çakıllarının, bu kıyılarda veya
buralara gelen dereler boyunca yuvarlandıkları (Dobkins ve Folk,
1970) ve neritik bölgede ilk çökelmelerini müteakip, türbid sedimentasyonla basene yerleştikleri düşünülmektedir. Ruditlerin başka bir geliş tarzı, dik eğimli derelerde meydana gelen sellerin türbid
akıntı halinde su altında akmalarına devam ederek, muhtemelen
denizaltı erozyon kanalları yoluyla basene yerleşmeleri olabilir. Her
iki halde de, yuvarlak çakılların orijinlerinin karasal dereler olması
gereklidir.
Açık renkli arenitler ile, hakim durumdaki koyu renkli arenitler
arasında, basene yerleşme bakımından, büyük bir fark yoktur. Ancak mineralojik yapıdaki fark (çimentolaşmadaki fark belki bunun
bir sonucudur) bu iki türbidit cinsinin ayrı ayrı bölgelerden geldiklerine işaret edebilir. Açık renkli arenitlerde mikrokristalen agrega
kuvars ve volkanik kuvars (Kırıkkale masifinin, unsurları) hakimdir;
koyu renkli arenitlerde ise bazik elemanlar (Irmak formasyonunun
unsurları) çoğunluktadır. Elde yeteri kadar paleo-akıntı yönü ölçüleri olmamasına rağmen, mevcut ölçüler, bu iki arenit cinsini getiren akıntı yönleri arasında bariz bir fark olmadığını, akıntı yönünün
genellikle KKD’dan GGB’ya doğru olduğunu göstermektedir. Uygun
görünen bir çözüm yolu, koyu renkli arenitlerin batıdan, açık renkli
arenitlerin ise doğudaki asit intermedier malzemeden ve Karaca Ali
plütonunun üst kısımlarından gelerek, basen boyunca aynı yöne,
yani GGB yönüne sapmasıdır. Başka bir çözüm yolu da, koyu renkli
arenitlerin, Karaca Ali plütonun içine girdiği yerli kayaçlar (country
rock) olan Yahşıhan formasyonundan gelmesidir. Açık renkli arenitler ise, plütonun yer yer erozyona maruz kalan kısımlarından, zaman zaman meydana gelebilecek kuvvetli sellerden oluşan türbid
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akıntılarla basenin derinliklerine taşınmış olabilir. Polijenik ruditlerin de aynı yolla gelebileceğini, Mahmutlar köyü kuzeyinde görülen
bir erozyon kanalı (washout channel) belirtmektedir (Şekil 13). Polijenik ruditlerin çakıl kompozisyonu, hem Kırıkkale masifinin hem
de Irmak formasyonunun (veya eşdeğeri olan Yahşıhan formasyonu alt kısmının) elemanlarını birlikte ihtiva etmekte, bu suretle yukarıda ileri sürülen ikinci görüşü desteklemektedir.
Üçüncü bir açıklama şekli olarak da, koyu renkli tüflü arenitlerin
sualtı volkan patlamalarından oluşan türbid akıntılarla, açık renkli
arenitlerin ise Kırıkkale masifi orijinli sedimentleri taşıyan şelf orijinli türbid akıntılarla geldiği, basen ekseni boyunca bütün türbid
akıntıların aynı tarafa yöneldiği ileri sürülebilir. Ancak, koyu renkli
arenitlerle ilgili olarak hiç lâv veya aglomera görülmediği gibi, Kırıkkale masifinden gelen katgının bu durumda «çok az» olması, bu
açıklama şeklinin aleyhindedir.
Hacıbalı formasyonunun çökelmesi sırasında Kırıkkale masi-

finin yükseldiği, erozyonun karada önce Yahşıhan formasyonunu,
daha sonra gerilerdeki plüton malzemesini etkilediği, dereler, seller ve nihayet türbid akıntılarla taşman malzemenin hareketli bir
basende yerleştiği, zaman zaman sualtı heyelanları halinde kaydığı anlaşılmaktadır. Polijenik ruditlerin ve bitki parçacıklarının üste
doğru artmaları, karasal ortamın yakınlaştığına işaret edebilir.
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Bu formasyonda hakim durumda olan polijenik, iyi yuvarlanmış küreselliği yüksek çakıllı rudit tabakaları ile, bunlarla arakatgılı olan koyu yeşilimsi-kahverenkli arenit, açık renkli arenit ve
koyu yeşilimsi gri ile mavimsi gri renkli lütit tabakaları bulunur.
Kalınlığı değişken olup, Keçili doğusunda yaklaşık olarak 750 m
olarak hesaplanmıştır.
Tip yeri ve kesiti
Keçili formasyonu, en kalın gelişmesini Keçili köyünün kuzeyinde ve sahamız dışında gösterir. Keçili doğusunda Caferoğlu
Sırtı (47/27) ve Araptepe’de (48/27), Keçili batısında ise asimetrik senklinalin orta kısımlarında (42/26), formasyonu tetkik etmek
mümkündür. Daha güneyde, Hacıbalı ile Mahmutlar arasında Karagedik Tepe (39/19) de, ve Yahşıhan kuzeyinde Doğan Tepede
(38/12), formasyonun alt kısımları tezahür eder. Sahanın güneybatı bölümünde Hodar’dan kuzey ve kuzeydoğuya doğru uzanan
iki fay arasındaki bölgede de, devrik ve tektonize olmuş bir surette, Keçili formasyonu görülür (31/02).
Caferoğlu sırtı - Arap tepe. — Keçili doğusunda yer alan bu mevkide koyu yeşilimsi kahverenkli lütit ve bazı arenit tabakaları üzerine, Keçili formasyonunun polijenik çakıllı ruditleri gelir. Kalın (1 -2
m) tabakalar halinde olan ruditlerle arakatgılı olarak yer yer koyu
yeşilimsi kahverenkli arenitler ve nadiren de açık sarımsı renkli kalkerli arenitler gelir. Bazı ünitelerde dereceli tabakalanma ve
yük izleri (load casts); de görülür. Takriben 400 m lik bir kısımdan
sonra, üste koyu yeşilimsi gri lütitler 150 m bir kalınlık ile yerleşir (Şekil 14). Bunların üzerine de, Arap tepeyi meydana getiren,
200 m kadar kalınlıkta polijenik ruditler ve arakatgılı arenitler gelir.
Formasyonun en üst kısmı burada faylıdır.
Hodar civarı. — Hodar’ın hemen güneyinde, Keçili formasyonuna ait: polijenik rudit tabakalarının konkordan olarak, Hacıbalı
formasyonu; tipi, koyu renkli, küresel ayrışmalı volkanik arenitler
üzerine geldiği görülmektedir. Burada tabakalar 45-50 derecelik
eğimlerle doğuya dalmakta ve zaman zaman yeşilimsi kahverenkli arenitlerle arakatgılı bulunmaktadır.
Hodar’ın hemen kuzeybatısında ise, doğuya doğru 60-70 de-
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receli eğimli kahverenkli ruditlerin, üste doğru pembemsi bir renk
aldığı görülmektedir.
Karagedik tepe ve Doğan tepe. — Buralarda görülen tabakalar
Keçili formasyonunun alt kısımlarına aittir; stratigrafik özellikleri
bahsedilen diğer lokalitelerdekine benzemektedir. Ancak, her iki
yerde de formasyonun doğu tarafı Bulanıkdere formasyonu üzerine konkordan olarak oturmakta, sınırda yer yer erozyon kanalları
görülmektedir (Mahmutlar KKB, Yahşıhan K, Hodar K).
Alt ve üst sınırlar
Keçili formasyonu, mahallî erozyon kanalları hariç tutulursa,
konkordan olarak Hacıbalı formasyonu veya onun eşdeğeri olan
Bulanıkdere formasyonu üzerine oturur. Üst sınır ise Bahşili formasyonuna geçişli olmakla beraber, hemen heryerde faylıdır.
Yanal sınırlar
Keçili formasyonunun doğu ve güneydoğu yönlerinde yanal
olarak Bulanıkdere formasyonuna geçtiği görülmektedir. Özellikle
Keçili doğusunda bu geçişler girift (interfingering) olarak bariz bir
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şekilde izlenebilir.
Kalınlık
Formasyonun kalınlığı tam olarak ölçülememekle beraber, asgari olarak Keçili doğusunda 750 m, Doğan tepede 500 m yaklaşık
değerler tahmin edilmiştir. Sahanın kuzeyinde ve dışında yaptığımız gözlemler, bu kalınlığın kuzeye doğru gittikçe daha da arttığına işaret etmektedir. Kalecik civarında 2000 m’yi aştığı görülmüştür (Reckamp, 1959). Doğu ve güneydoğuya doğru ise kalınlık
gittikçe azalır ve formasyon yanal olarak Bulanıkdere formasyonuna geçer.
Litoloji
Keçili formasyonunun en önemli unsuru polijenik çakıllı, 1-2
m kalınlıkta ruditlerdir. Tâli miktarda, aratabakalı, dereceli tabakalanma gösteren koyu yeşilimsi kahverenkli arenitler (50 - 100
sm) ve açık renkli kalsit çimentolu arenitler (20-40 sm) vardır. Sahanın kuzeyinde ve dışında görülen aratabakalı kalkerler, sahamız
içinde bulunmaz. Genellikle ince arakatgılar halinde bulunan koyu
yeşilimsi gri renkli lütitler, bilhassa doğu taraftaki mostralarda kalınlaşırlar. Bu Iitolojik ünitelerin özellikleri daha önce Hacıbalı formasyonunda açıklanmıştı. Burada ilâve edilmesi gereken husus,
formasyonun alt ve orta kısımlarındaki polijenik rudit tabakaları
çakılları arasında granit görülmemesine karşı, üst seviyeleri meydana getiren Arap tepe mostralarında bol miktarda hornfelse ve
birkaç granit çakılına raslanmıştır. Yine bu seviyelerde, ilâve olarak, koyu gri renkli (Alt Kretase-Jura yaşlı ?) kalker çakılları da görülmektedir. Kaydedilmesi gereken diğer bir husus da, Topaloğlu
sırtı doğusunda (42/24), Keçili formasyonunun muhtemelen üst
kısımlarını teşkil eden bir zonda jipsli killerin teşekkül etmiş olmasıdır. Sarımtrak bir rengi olanbu zon gayet mahalli olarak bulunmaktadır.
Fosiller
Sahamız dahilinde Keçili formasyonundan fosil tayini için nümune alınamamıştır. Ancak sahanın dışında kuzeyindeki uzantısında, ruditIerle arakatgıiı olarak bulunan ince bir kumlu kalker
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tabakasında Lütesiyen yaşlı fosiller görülmüştür.
Yaş ve korelasyon
Keçili formasyonunun yaşı genellikle Alt-Orta Eosen olarak
kabul edilmiştir. Daha altta bulunan Hacıbalı formasyonunun da
İpresiyen yaşlı olması, buna mukabil üstte bulunan ve Keskin Sivrisi kuzeyindeki (48/25) Güzeren senklinalinde tezahür eden Bahşili formasyonunun Lütesiyen yaşta olması bu sonuca vardırmaktadır.
Saha dahilinde Keçili formasyonu, Bulanıkdere formasyonunun üst kısmı ile korele edilmektedir. Haymana bölgesinde Karahoca formasyonu ile (Yüksel, 1970), özellikle onun alt kısmını
teşkil eden «kumlu konglomeralar» ile korele edilebilir (Çizelge
I). Şerefli Koçhisar bölgesinde ise Eskipolatlı formasyonunun üst
kısmı (Rigo ve Cortesini, 1960) muhtemelen Keçili formasyonuna
tekabül etmektedir.
Topoğrafya görünüşü
Polijenik ruditler aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olduklarından, her yerde yüksek tepeler oluşturur. Yer yer gelişen arenitler ve
lütitler ise genellikle çukur yerler ve vadiler meydana getirir.
Yorum
Arenitli bir matriks içinde bulunan iyi yuvarlanmış çakıllı ruditlerin zaman zaman dereceli tabakalanma göstermesi, ayrıca,
dereceli tabakalanma gösteren arenitler ve koyu yeşilimsi gri lütitlerle aratabakalı bulunması, yine türbid akıntı mekanizmasının
faaliyette olduğuna işaret etmektedir. Hacıbalı formasyonunun
çökelme şartlarının bir devamı olmakla beraber, bu sefer çakılların
çok arttığı, yani karanın süratle yükselmekte ve erozyonun süratle gelişmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebepten erozyon daha
derinlere nüfuz ederek, formasyonun üst kısımlarına doğru artık
Alt Kretase ve Jura yaşlı formasyon çakıllarını da, hattâ bunları
kesmiş olan plütondan da parçalar getirmeğe başlamıştır.
Kıyılardan, muhtemelen dere ağızlarındaki deltalardan veya
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derelerde oluşan sellerden kopup gelen türbid akıntılar, taşıdıkları
malzemeyi denizaltı erozyon kanalları içinden geçirerek, basenin
en çukur yerlerine yığmıştır. Bu sebepten Keçili formasyonunun
doğu ve güneydoğuya (yani «Kara»ya) doğru inceldiğini ve girift
yanal geçişler yaptığını görmekteyiz. Arap Tepe’de yapılan bir
tane yönelmesi (grain orientation) ölçümü, akıntının o noktada
doğudan geldiğine işaret etmektedir. Gerçi bu yeterli bir delil değildir; ancak diğer delilleri de destekleyecek nitelikte olduğundan
kayda değer.
Formasyonun üst kısımlarına doğru basenin dolduğu ve yer
yer jipsli sedimentlerin teşekküle başladığı görülmektedir.
Doğu istiflenmesi : Yahşıhan formasyonu
Yahşıhan formasyonu, bazik volkanik kayalar (masif ve pillov
yapılı bazalt, spilit, diabaz), yeşil tüf, aglomera ve tüfitler ile üste
doğru çok az miktarda beyaz renkli yarı kristalin biomikrit kalker
tabakalarından oluşmuştur. Karaca Ali plutonu ve onunla ilgili felsitik dayk ve siller, Yahşıhan formasyonunu keser. Alt Eosen yaşlı
Karagüney formasyonu transgresif olarak Yahşıhan formasyonu
üzerine gelir.
Kesitler
Yahşıhan formasyonu, Yahşıhan’ın güneyinde KD-GB yönlü faylarla parçalanmış olarak, muhtelif yerlerde gözükmektedir
(38/10, 38/08, 38/06, 38/02, 38/01). Ancak formasyonun daha
devamlı kesitlerini Kırıkkale’nin kuzeyinde Karaca Ali köyü GB’sında (44/14) ve batısında, Kızıldere köyü batısı (45/20) ve kuzeyinde
(47/22) incelemek mümkündür.
Karaca Ali GB kesiti. — Karaca Ali’de tezahür eden iri kristalli granitik plutondan başlıyarak GB doğrultusunda gidildiğinde, Yahşıhan
formasyonunun alttan üste doğru çeşitli seviyeleri görülür (Şekil
15). Granitin üst sınırı belirsizdir; burada 20-30 sm kalınlığında bir
metasomatik zon vardır. Yer yer demir mineralizasyonu da gösteren bu zondaki kayaçlar silisleşmiş, serisitleşmiştir. Yahşıhan
formasyonunun görülebilen alt kısımlarını koyu yeşil renkli uralit
diyabazlar teşkif eder. Genellikle, masif görünüşlü bu kayalardaki
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piroksenler amfibole (aktinolit) dönüşmüştür (G. Elgin, 1972, sözlü
görüşme). İlk 400 metrelik kalınlıkta diyabazlar hakimdir. Bundan
donra yeşil renkli tabakalı tüfitler, bunlarla aratabakalı kırmızı lütit,
pilov yapılı diyabaz (spilit) lavlar göze çarpar. Formasyonun haha
üst kısımlarında iyi yuvarlanmış magmatik çakıllı ve tüf matriksli
ruditler de dayklar ve siller Yahşıhan formasyonunu keser. Siller
içinde sütunsal eklemler (columnar jointing) mevcuttur.
Formasyonun burada hesaplanan kalınlığı 800 m civarındadır.
Ancak üste gelen Karagüney formasyonunun tabandaki erozyon
yüzeyi, Yahşıhan formasyonunun gerçek kalınlığını yontmuştur.
Batıya doğru formasyonun kalınlığının 1000 m yi aştığı sanılmaktadır.

Kızıldere civarı.— Kızıldere köyünün güneyinde tezahür eden Karaca Ali plütonundan başlıyarak batıya doğru gidildiğinde, 40-50
derece eğimlerle KB yönüne dalan Yahşıhan formasyonu tabakalarına geçilir. Altta masif görünüşlü, bariz bir tabaka yapısı göstermeyen fakat bol kırıklı koyu yeşil veya gri renkli diabazlar görülür.
Üst kısımlarda tüfler, aglomeralar ve pilov lavlar vardır. Daha üstte,
Karagüney formasyonunun tabanını teşkil eden diskordans yüze-
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yinin hemen altında ise tüfitlerle arakatgılı olarak sertleşmiş lütit
ve fosilli beyaz biomikrit ve biostromal kalkerler bulunur. (Şekil
16). Bu şekilde tüfit, aglomera, mikrofosilli kumlu kalker aratabakalanmasına Kızıldere kuzeyindeki mostralarda da raslanmıştır.
Bu seviyeler muhtemelen Yahşıhan formasyonunun erozyondan
korunmuş olan en üst kısımlarını temsil etmektedir. Formasyonun
daha üst seviyeleri sahamızda görülmemiştir.

Yahşıhan köprüsü güneyi. — Granit aflörmanım çevreleyen birkaç
metre kalınlığında metasomatik bir zondan ve 100- 150 m kalınlığında bir kontakt metamorfizma zonundan sonra, koyu renkli diabazlar, tüflü arenit (silisifiye) ve lütit tabakaları görülür. Formasyon felsit dayklar tarafından katedilmiştir.
Alt ve üst sınırlar
Yahşıhan formasyonunun alt sınırı her yerde metasomatize
olmuştur; plutonla olan sınırı hiçbir yerde kesinlikle görülemez.
Ancak, alt sınıra yakın yerlerde hiçbir taban konglomerası emaresinin bulunmayışı, bu sınırın magmatik bir kontak sınırı olduğu
görünüşünü kuvvetlendirmektedir. Genellikle formasyonun tabakaları, plutonla olan sınıra paralel ise de, yer yer (örneğin Kızıldere
kuzeyi) tabaka doğrultularının pluton tarafından kesildiği de gö-
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rülmektedir.
Üst sınır her yerde düzensiz bir diskordans yüzeyidir. Üstteki
Karagüney formasyonu ile Yahşıhan formasyonu tabakaları arasında hafif bir açısal diskordans vardır.
Yanal sınırlar
Saha dahilinde Yahşıhan formasyonunun yanal sınırlarını saptama imkânı yoktur; ancak formasyonun yer yer granit kompleksi
tarafından kesildiği, sınırın ise metamorfik ve metasomatik zonlar
yüzünden belirsizleştiği görülür.
Kalınlık
Yahşıhan formasyonunun kalınlığı, Karagüney formasyonu
öncesi vukubulan erozyondan korunmuş olma derecesine, ayrıca
plutonun üste doğru sokulma miktarına bağlı olarak, değişmektedir. Karaca Ali köyü batısında formasyonun en az 1000 metreden
daha fazla bir kalınlığa sahip olduğu görülmektedir. Kuzeye doğru
gidildikçe plutonun stratigrafik bakımdan yüksek seviyelere kadar sokulması ve faylanma, formasyonun kalınlığını sıfıra kadar
düşürür. Yahşıhan güneyinde ise Karagüney formasyonu öncesi
erozyon derecesinin gittikçe arttığını ve sadece alt kısımlara ait
diabazların korunmuş olduğunu görmekteyiz. Bahşili’de Yahşıhan
formasyonu ancak 80 m kalınlığı haizdir; burada üzerine diskordan olarak Bahşili formasyonu gelir. Daha güneyde Yahşıhan formasyonunun yine kalınlaşmağa başladığına dair belirtiler vardır.
Litoloji
Yahşıhan formasyonunu başlıca masif veya pilov yapılı diabazlar ile azalan oranlarda tüflü arenit, rudit (aglomera), lütit, kalker teşkil etmektedir.
Diabaz. — Formasyonun görünen kısmının yarısından fazlasını
teşkil eden koyu yeşil veya koyu gri renkli diabazlar, şekil itibarıyla
çeşitli (masif, parçalı, pilov) oldukları gibi, mineralojik kompozisyon bakımından da değişiklikler arzetmektedir. Bazılarında akma
dokusu (flow texture) mikroskop altında barizdir. Hiç pirokseni
olmayan diabaz, pirokseni amfibole dönüşmüş diabaz, olivin-ba-
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zalt, spilit, amigdoloid spilit belli başlı tipleri teşkil etmektedir.
Spilitler daha çok pilov şeklinde bulunmakta ve formasyonun üst
kısımlarında yer almaktadır.
Tüflü arenit. — Köşeli bazalt (diabaz) parçacıkları (akma dokusu
da görülmektedir) kayanın % 70 ini oluşturur. Az oranda kalsik
plajioklaz ile bazalt kırıntıları, volkanik cam ve limonitten ibaret bir
matrikste bulunur; kalsit tarafından çimentolanmıştır. Yeşil renkli
bu tabakalar, bazan birkaç metre kalınlıkta olabilir. Masif görünüşlü, nadiren paralel laminalıdır.
Rudit. — Bir veya birkaç metre kalınlıkta olan rudit tabakaları çoğu
zaman sedimenter yapısız ise de, bazan bariz bir dereceli tabakalanma gösterirler. Çakıl elemanları muhtelif cins diabazlardan
oluşmuş, tüf malzemeli bir matriksle bağlanmıştır. Elemanları iri
ve köşeli olan ruditerde matriks oranı azdır. İyi yuvarlanmış çakılları olan ruditlerde matriks oranı daha yüksek olduğu gibi bunlarda dereceli tabakalanma da görülmüştür.
Lütit. — Kızıldere civarında, Yahşıhan formasyonunun üst kısımlarında yer alan kalkerlerin yanısıra görülen lütitler, ince dokulu,
sert, sarımsı açık kahverenkli tabakalardır. Diğer ünitelerle arakatgılı olarak bulunur; kalınlık birkaç santimetreden birkaç desimetreye kadar değişir.
Kalker. — Tüflü arenitlerle arakatgılı olarak görülen beyaz kalkerler, 50- 100 m kalınlıkta tabakalar halinde bulunurlar. Muhtelif derecelerde rekristalizasyon gösteren kalkerlerden bazıları biostromal (tamamen alg, bryozoa, foraminifera ve kavkı parçalarından
ibaret), bazıları da kalkarenit (kalker parçacıkları, fosil kırıntıları ve
taşınmış rudist) tipindedir. Rekristalizasyonun ileri olduğu yerlerde bu özellikler kaybolmuştur. Kalker içinde ayrıca, değişik yüzdelerde (en fazla % 15) volkanik malzeme de görülür.
Fosiller
Yahşıhan formasyonunda sadece kalkerlerde fosiller görülmüştür. Kızıldere doğusunda görülen bir kalkarenit içinde bulunan
rudist parçası N. Karacabey tarafından Radiolidae familyasına atfedilmiştir. İnce kesitlerde E. Sirel (1972, sözlü görüşme):

240

Teoman Norman

Globotruncana tricarinata (QUE.)
Globotruncana sp. (stuarti grubundan)
Siderolitidae
Miliolidae
Radiolaria
tesbit ederek muhtemel Kampaniyen - Mestrihtiyen yaşını vermiştir,
Yaş ve korelasyon
Yahşıhan formasyonunun üst kısımlarında bulunan mikrofosiller Üst Kretasenin üst seviyelerini göstermektedir. Formasyonunu alt kısımlarının yaşı hakkında elde bir bilgi yoktur. Ancak,
malzemenin nisbeten çabuk biriken volkanik kökenli olduğu dikkate alınırsa, herhalde Kretase ortalarından daha eskilere gitmeyeceği düşünülebilir.
Çalışma sahamız dahilinde gerek yaş gerekse esas litolojik
unsurlar bakımından Yahşıhan formasyonunu, Irmak (üst kısmı)
- Ilıcapınar-Bölükdağ formasyonları ile korele etmek mümkündür
(Çizelge I). Daha kuzeyde Erol (1958) «denizaltı volkanik serisinin
serpantinsiz serisi» nden bahseder ve granitik-riyolitik püskürüklerin bunların içine girdiğini belirtir. Güneyde Buchardt (1957) ise
aynı litolojide olan ve asit plütonla benzer münasebette bulunan
bazik kayaçlara Üst Kretase yaşını vermiştir.
Topoğrafya görünüşü
Yahşıhan formasyonunun özellikle diabazların hakim olduğu
alt kısımları topoğrafyada yükseklikler meydana getirir.
Yorum
Yahşıhan formasyonu volkanikleri esas itibarıyla deniz altında çökelmiştir (Fiske ve Matsuda, 1964). Yukarıya doğru lavların
azalması, tüflü arenit ve dereceli rudit seviyelerinin artması, volkanizma şiddetinin biraz azaldığını, türbid akıntı ve muhtemelen
olistostromların (köşeli çakıllı ruditler) baseni doldurmaya devam
ettiklerini belirtir.
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Üst Kretase sonlarına doğru sığlaşan yerlerde teşekkül eden resiflerden kopan kırıntılar, biyostromları ve kalkarenitleri oluşturmak
üzere, muhtemelen türbid akıntılarla şimdiki yerlerine gelmiştir.
Üst Kretase sonunda su yüzüne çıkarak aşınmaya uğrayan
Yahşıhan formasyonunun alt kısımları da yükselmekte olan granit
plütonu tarafından muhtemelen asimile edilmiştir. Plütondan gelen
riyolit dayklar ve siller formasyonu kesmiş, metasomatik akışkanlar da plüton sınırına yakın yerleri etkilemiştir.
Karaca Ali plütonu
Hornblendli granit, granodiorit, diorit, siyenit ve monzonit gibi
asit ve intermedier magmatik kayalardan oluşan Karaca Ali Plütonu, Kızıldere, Karaca Ali, Yahşıhan, Bahşili ve güneyi civarlarında,
genellikle Yahşıhan formasyonunun altında görülür; doğuya doğru
geniş sahalar kapsamakla beraber birçok yerlerde Lütesyen yaşlı veya daha genç sedimentlerle örtülü olarak bulunur. Plütonun
nisbeten iç kısımlarında (örneğin Karaca Ali doğusu) magmatik
kayaların iri kristalli, oldukları görülür. Buna mukabil Yahşıhan formasyonu ile olan sınıra yakın yerlerde ve Yahşıhan formasyonunu
kesen dayk ve sillerde, magmatik kayacın ince dokulu riyolit hattâ
cam hamurlu felsit olduğu müşahade edilir. Kalınlığı birkaç metreden birkaç yüz metreye (örneğin: Keskin Sivrisi) kadar değişebilen
bu ince dokulu «kabuk»zonu, ayrıca metasomatism de geçirmiştir Keskin Sivrisi’nden alman nümuneleri G. Elgin (MTA 1972 sözlü
görüşme) tamamen serizitleşmiş ve silisleşmiş riyolit, trakit, dasit
veya andezitler olarak nitelemiş, bunların bir autometasomatizma
ve autohidratasyon geçirmiş olduklarını belirtmiştir Keskin Sivrisi
güneyinde, bu zona doğru uzanan Yahşıhan formasyonuna ait kalker tabakaları silisleşmiş ve içlerinde grossular oluşmuştur Bu metasomatizma zonu içinde, Kızıldere’de galen. Karaca Ali GB’sında
demir, Yahşıhan güneyinde pirit mineralleri teşekkül etmiştir.
Riyolit-felsit dayk ve sillerde, yer yer devitrifiye olmuş cam ve
mikro-kristalen kuvars agrega içinde resorbsiyon gösteren düz
sönmeli (straight extinction) kuvarsları çoktur. Bu tip kayaların parçacıkları, Paleosen, özellikle Alt Eosen (İpresiyen) yaşlı arenitlerde
mebzul miktarda bulunmaktadır.
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Karaca Ali köyünün 1 km batısında küçük bir vadi içinde granitin bazik bir dayk tarafından kesildiği görülür. Ofitik dokulu bir dolerit olan daykın çok genç, muhtemelen Pliosen tabanında görülen
pilov lav yapılı bazaltlarla ilgili bulunduğunu sanıyorum.
Sınırlar
Karaca Ali Plütonunun Yahşıhan formasyonu ile olan üst sınırı
her yerde ince dokulu ve metasomatizedir. Yahşıhan formasyonunun tabakalı olan kısımları genellikle plütonu bir kabuk gibi örterse
de (Blumenthal, 1948, S. 69), yer yer tabaka doğrultularının plütona dik olduğu, sınırın büyük ve girintili kavisler yaptığı, Yahşıhan
formasyonunun değişik seviyelerinin plütonla sınır teşkil ettiği
görülür. Bu gözlemlerle birlikte, Yahşıhan formasyonunu kesen ve
plütonun kenar zonuyla aynı mineralojik yapıya sahip dayklar da
dikkate alındığında, plütonun Yahşıhan formasyonuna alttan girdiği sonucuna varılır.
Daha genç formasyonlarla (Karagüney, Mahmutlar, Bahşili, Neojen) plütonun üst sınırı diskordanslıdır (non-conformity).
Yaş ve Korelasyon
Saha dahilindeki gözlemler (Üst Kretase yaşlı Yahşıhan formasyonunu kesen riyolit-felsit dayklar ve siller, metasomatizma) plütonun Üst Kretase’den (muhtemelen Mestrihtiyen’den) daha genç
İpresiyen’den (Karagüney formasyonu) daha yaşlı olduğunu, yani
Paleosen içinde oluştuğunu belirtmektedir. Sahamızın GD’suna ve
Kaman KD’suna raslayan bölgede benzer granitler üzerinde daha
evvel petrolojik bir araştırma yapan M. Ayan (1959), Üst Kretase
yaşlı denizaltı bazaltlarını, Üst Kretase sonrarası-Eosen öncesi granitlerin kestiği sonucuna varmıştır Daha önce Maucher (1937) Orta
Anadolu’daki metasomatisma ve cevherleşmenin Tersiyer yaşlı olduğunu, Buchardt (1958) ise plütonun yerleşmesinin muhtemelen
Paleosen’de yeraldığını belirtmiştir Ketin (1955, 1959, 1960, 1961,
1963, 1966) ve Erol (1969) da aynı görüşü desteklemişlerdir.
Topoğrafya görünüşü
Plütonun esas malzemesi olan iri billurlu asit-intermedier magmatik kayalar nisbeten kolay bozulur ve aşınırlar. Buna mukabil,

Yahşıhan Bölgesi Stratigrafisi

243

ince dokulu olan ve kısmen metasomatizma ile silisifiye olmuş
bulunan kenar kısımlar aşınmaya daha dayanıklıdır. Böylece, plütonun kenar kısımları yer yer yüksek tepeleri meydana getirirken
(örneğin : Keskin Sivrisi, Kırıkkale kuzeyindeki tepeler) esas plütonun kapsadığı sahalarda yuvarlak tepeli, dalgalı ve yer yer alçak bir
arazi yüzeyi gelişir.
Yorum
Muhtemelen Paleosen’in ilk yarısında Karaca Ali Plütonu yerine yerleşmiş, Yahşıhan formasyonunu delen kollar da satha kadar
yükselerek asit ve intermedier volkanik kayaçları meydana getirmiştir. Bu olayların yanısıra plütonun bulunduğu saha da yükselerek dik yamaçların meydana gelmesine ve türbid akıntıların, sellerin
ve denizaltı kaymalarının oluşmasına yol açmış, derinlerde (batıda)
Dizilitaşlar formasyonu çökelmiştir. Paleosen’in ikinci yarısında su
üstüne çıkmış bulunan kısımlar (asit volkanik malzeme ile Yahşıhan
formasyonunun üst kısımları) aşınarak bir erozyon yüzeyi meydana
gelmiştir. Bu sırada plütonun yerleşmesi ve metasomatizma olayları tamamlanmış bulunuyordu. Yavaş yavaş vukubulan çökme ile
İpresiyen transgresyonu (Karagüney formasyonu) başlamıştı.
Karagüney formasyonu
Tersiyer yaşlı formasyonların bir taban konglomerası niteliğinde olan Karagüney formasyonu, takriben 300 metre kalınlığa
ulaşan en iyi gelişmesini Karagüney Dağında (44/21), bir de bunun güneybatısı ile Yahşıhan’ın kuzeyinde tepeler arasında kalan
bölgede gösterir (41/14). Her yerde, Mahmutlar formasyonunun
altında konkordan ve Kırıkkale masifinin üzerinde diskordan olarak
görülür. Alt kısım kızıl renkli rudit, arenit ve lütitlerden, üst kısım ise
sarımtrak yeşil renkli ruditlerden oluşmuştur (Şekil 17). Yahşıhan
güneyinde ve Bahşili’de de iki küçük aflorman vardır.
Tip yeri ve kesiti
Karagüney Dağı. — Ortalama 40 derece eğimle KB ve K yönlerine
dalan yeşil ruditler, tane boyu üste doğru incelerek yeşilimsi sarı
arenitler halinde tedricen Mahmutlar formasyonuna geçerler. 150
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m kalındığındaki yeşil ruditlerin altında ise, faylanmadan ötürü, kalınlığı tamamen bilinmeyen, ancak en az 100 m olan kızıl renkli arenit arakatgılı kızıl renkli ruditler bulunur. Yeşil rudit tabakaları yanal
olarak, batıya doğru izlendiğinde tedricen sarı renkli arenitler haline
geçer (Şekil 18). Bazı yeşil rudit tabakalarının doğuya doğru izlendiklerinde, kızıl renkli ruditlerle girift oldukları da görülür.
Kızıl renkli ruditlerin tabanı, hafifçe açısal bir diskordans ile Kırıkkale masifinin yersel olarak termal metamorfizmadan az etkilenmiş
sedimentleri (Yahşıhan formasyonu) üzerine oturur (Şekil 16).
Gâvurkaya tepe. — Güneybatıya dalan yeşil renkli rudit tabakaları,
üste doğru tedricen sarı arenitlere geçer. Altta ise 1 metrelik konkordan bir geçişten sonra kızıl renkli konglomeralar bulunur. Toplam
kalınlığı tahminen 250 m civarında olan Karagüney formasyonunun
tabanı, diskordans olarak Kırıkkale masifine ait tüfit ve bazik kayaçların (Yahşıhan formasyonu) bir erozyon yüzeyi üzerine oturur.
Alt ve üst sınırlar
Kara güney formasyonunun üst sınırı her yerde tedrici olarak üstteki Mahmutlar formasyonuna geçer. Ancak Bahşili'deki çok küçük
römanye bir Karagüney formasyonu mostrası üzerine Bahşili formasyonu açısal bir diskordansla oturur.
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Alt sınır ise her yerde Yahşıhan formasyonu üzerine diskordanslıdır. Ancak, bu diskordans bazı yerlerde açısal, bazı yerlerde
de sadece girintili çıkıntılı bir erozyon yüzeyi olarak görülmektedir.
Bahşili’deki küçük aflörman ise doğrudan doğruya granit plütonun
bir aşınma yüzeyine oturur.
Yanal sınırlar
Formasyonun yanal sınırları batıya ve kuzeybatıya doğru tedrici
olarak Mahmutlar formasyonuna geçer. Kuzeydoğu, güneybatı, güney ve doğu yönlerinde formasyonun yanal sınırları izlenememiştir.
Kalınlık
Formasyonun en kalın olduğu yerler Karagüney ve Yahşıhan
kuzeyi olup, 250-300 metre civarındadır. Bazı bindirme faylar bu
kalınlığı zahiren arttırmaktadır. Kuzeydoğu ve güneydoğu yönlerine

246

Teoman Norman

gidildikçe azaldığı müşahede edilir; Keskin sivrisi kuzeyinde (36/09)
ve Bahşili’de (37/05) bu kalınlığın kalınlığın 10 - 20 cm civarında
olduğu görülmektedir; Bahşili'deki incelmenin kısmen aşınmadan
dolayı olduğu söylenebilir.

Litoloji
Yeşil renkli ruditler. Boyları 2-10 sm arasında değişen. ortalama
3 sm civarında olan çok iyi yuvarlanmış çakıllar sarımtrak yeşil bir
arenit matriks içinde bulunur; kalsit çimento ile bağlanmıştır. Çakıl
türleri çoğunlukla asit volkanik ve damar kayaçları (felsit, riyolit,
dasit) ile silifiye olmuş tüfler ve kuvarstır. Daha az oranda olmak
üzere bazalt ve andesit çakılları da bulunur. Nadiren bulunan kalker
çakıllarından bazıları Paleosen, bazıları da Mestrihtiyen fosilleri ihtiva etmektedir. Granit ve kumtaşı çakılları bulunmamıştır. Rudit
tabakaları 75-150 sm kalınlığında olup sarımsı kaba dokulu arenitler ve bazan da sarımsı-pembemsi ince lütit tabakaları ile arakatgılıdır.
Kızıl renkli ruditler. Çapları 2-30 sm arasında değişen. ortalama
5 sm büyüklükte iyi yuvarlanmış çakıllar, kırmızı renkli arenit ve az
lütit karışımı bir matriks içinde bulunur; gevşek bir kalsit kil karışımı
tarafından bağlanmıştır. Çakıllar çoğunlukla bazalt, andezit, kuvars,
kuvarsit ve felsit cinsindendir. Granit çakılı görülememiştir. Rudit
tabakaları bazan birkaç metre kalınlığında düzensiz tabakalar halindedir. Dereceli tabakalanma veya başka bir sedimenter yapı göstermezler. Aratabakalı olan ince rudit veya kaba arenitlerde (40-50
sm kalınlıkta) ise bazan çapraz tabakalanma (cross bedding) görülür.
Fosiller
Karagüney Dağının doğu eteklerinde, yeşil renkli ruditler içinde
bulunan iyi yuvarlanmış kalker çakıllarda B. Sözeri (M.TA. Rap. N0
S.S. 69/19):
Disticoplax biserialis DIETRICH
Rotalla sp.
Miliolidae
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saptayarak Paleosen yaşını vermiştir. Aynı yerden alınan diğer çakıl'
larda N. Karacabey (M.T.A. Rap. No. 1969/249) :
Lapeirousia jouanneti (DES. MOUL.) BAYLE
Sabinia sp.
tayin etmiş ve Mestrihtiyen yaşını vermiştir.
Yaş ve korelasyon
Karagüney formasyonu içinde Mestrihtiyen ve Paleosen yaşlı
çakıllar bulunmuştur. Yanal olarak İpresiyen yaşlı sarı renkli arenitlere (Mahmutlar formasyonu) geçmekte, yer yer de aynı formasyon
tarafında örtülmektedir. Bu delillere dayanarak formasyonun yaşının esas itibarıyla İpresiyen olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, mahiyeti itibariyle formasyonun diyakronik olması, bazı kısımlarının Alt
İpresiyen, bazı kısımlarının ise Üst İpresiyen hattâ Lütesyen yaşlı
olmasını gerektirir.
Çalışma sahası dahilinde Karagüney formasyonunu Bulanıkdere
ve Hacıbalı formasyonlarının alt kısımları ile korele etmek mümkündür (Şekil 19). Şerefli Koçhisar ve Polatlı bölgelerinde tesbit edilmiş
olan Kartal konglomerası (Riga ve Cortesini. 1960) muhtemelen Karagüney formasyonunun eşedeğeridir (Çizelge I).

Topoğrafya görünüşü
Yeşil renkli ruditler ysek tepeleri, kızıl renkli ruditler ve arenitler ise vadi ve çukurları meydana getirirler. Formasyonun her iki
kısmı da yer yer peribacası, oyuk ve mağara tipi aşınma şekilleri
gösterirler.
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Yorum
Karagüney formasyonu karaya çok yakın yerlerde, selleri getiren dere ağızlarının ön kısımlarında, muhtemelen litoral bölgelerde çökelmiş görünmektedir. Genellikle transgresif bir taban konglomerası hüviyetini taşımaktadır.
Çakılların iyi yuvarlanmış olmaları, buna mukabil boylanmanın
kötü oluşu, malzemenin dik yamaçlı karalardan dereler ve sellerle geldiğini, dalgaların boylandırmasına (sorting) fırsat kalmadan
neritik sahalarda çökeldiğini belirtmektedir. Neritik ortamda çökeldikten sonra malzemenin dalgaların etkisiyle boylanmaması
için, bu kısmın da yavaş yavaş çökmesi ve yeni gelecek malzeme
tarafından süratle örtülmesi gerekmektedir. Karaların yükselmesi
esnasında denizel kısımların da çökmesi, başka bir deyimle, deniz
suyunun çöken yerlere dolması, izostatik bir yükselmeden ziyade
tektonik sıkışmadan ileri gelen bir yükselmeye işaret edebilir. Bu
suretle «az önce» teşekkül eden bir formasyon (Paleosen) kısmen
yükselmekte ve aşınmakta, sonra çökmekte olan basende teşekkül eden daha genç formasyona (İpresiyen) katılmaktadır. Karaların daha iç kısımlarında, daha çok yükselmiş olan yerlerde ise,
daha derin tabakalar (Yahşıhan formasyonu) aşınarak malzeme
sağlamaktadır. Nihayet, aşınmış olan kıyısal bölge de denizel kısmın çökmesine iştirak ederek transgresyon meydana gelmektedir.
Formasyonun çakılları arasında granit çakılları olmaması, buna
mukabil Yahşıhan formasyonu elemanlarının ve bunları kesen asit
ve intermediyer damar taşlarına ait çakılların bol bol bulunması,
ayrıca Karagüney formasyonunun genellikle Yahşıhan formasyonunun üzerinde durması, bu sırada erozyonun Karaca Ali plütonuna kadar, derine ulaşmamış olduğuna işaret etmektedir.
Mahmutlar formasyonu
Sarı renkli kalsit çimentolu ince ve kaba kumlu arenit tabakaları ile sarımsı kahverenkli lütitlerden oluşan bu formasyonda,
yer yer fosilli kumlu kalker mercekleri de görülür. Formasyon en
kalın yerinde 150 m olup bazı yerlerde birkaç metreye kadar incelmektedir.
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Tip yeri ve kesiti
Mahmutlar formasyonu saha dahilinde Mahmutlar köyünün
doğusunda (41/19) ve kuzeyinde (43/22), ayrıca, Yahşıhan’ın kuzeyinde yer alan KB-GD sıralanmalı bir dizi tepe ile Yahşıhan'ın güneyinde (36/09, 37/09) incelenebilir.
Mahmutlar doğusu. — Tepede 20 derece eğimle batıya dalan sarı
renkli (10-40 sm kalınlıktaki) arenit tabakaları ve arakatgılı sarımsı
kahverenkli lütit tabakalarının (5-20 sm), Bulanıkdere formasyonunun alt kısmına ait yeşilimsi gri lütit, arenit ve ruditlerin altında
kayboldukları görülür. Sarı renkli arenitlerin üst tabakalarının Dikmera tepede «havada» kalmaları ilk bakışta bir fayı düşündürürse
de, bu durumun yanal geçişli kısımların burada ezoryonla aşınmış
olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Formasyon takriben 150
m kalınlıkta olup, burada, alttaki Karagüney formasyonunun yeşil
renkli konglomeraları üzerinde konkordan olarak görülmektedir.
Güzeren mahallesi. — Mahmutlar köyünün kuzeyinde Güzeren mahallesinde (43/22) görülen geniş bir senklinalin kuzey kanadı Bulanıkdere formasyonundan, güney kanadı ise Mahmutlar formasyonunun kayaçlarından müteşekkildir. Gerek arazide, gerekse hava
fotoğraflarında bu iki formasyonun birbirlerine yanal geçişli olduğu
görülebilmektedir (Şekil 18). Doğuya doğru tabaka doğrultusu boyunca gidildiğinde sarı renkli kumtaşlarının bu sefer de yeşil ruditlere geçtiği müşahade edilir.
Gâvurkaya tepe batısı. — Karagüney formasyonunun üst kısmı
olan yeşil ruditler üzerine konkordan olarak gelen sarı renkli kalsit
çimentolu arenit tabakaları ve bunlarla arakatgılı sarımsı kahverenkli lütitten oluşmuş Mahmutlar formasyonu, 15-20 derecelik bir
eğimle güneybatıya dalarak Bulanıkdere formasyonunun yeşilimsi
gri renkli lütit ve arenitleri altında kaybolur. Burada Mahmutlar formasyonunun kalınlığı 100 m olarak tahmin edilmiştir. Yer yer, 150200 m uzunlukta mercekler halinde çok kalkerli kısımlar görülür;
buraları makro ve mikro fosiller bakımından çok zengindir (40/13,
41/13, 42/13).
Yahşıhan güneyi. — Sarı renkli arenitler içerisinde 150-200 m uzunluğunda ve 10-15 sm kalınlığında mercekler halinde gelişen kumlu
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kalkerler bol fosillidir; İpresiyen - Lütesiyen yaşını verir. Karagüney
formasyonu ruditleri üzerine konkordan olarak gelir. Sarı renkli arenitlerin bu bölgedeki kesin kalınlığı bilinmemekle beraber, en az 200
m olduğu hesaplanmıştır.
Alt ve üst sınırlar
Mahmutlar formasyonu üste doğru Bulanıkdere formasyonuna,
alta doğru da Karagüney formasyonuna tedrici geçişlidir.
Yanal sınırlar
Doğuya (Kırıkkale masifine) doğru formasyon yanal olarak Karagüney yeşil ruditlerine, kuzeye, batıya ve güneybatıya (Masifin dışına) doğru ise yanal olarak Bulanıkdere lütit ve arenitlerine geçer.
Kalınlık
Mahmutlar formasyonun kalınlığı değişken olup, Mahmutlar
köyü civarında 150 m, Yahşıhan güneyinde ise 200 m dir. Diğer
mostralarda kalınlık daha azdır, Keskin Sivrisi civarında birkaç metreye iner.
Litoloji
Sarı renkli arenitler. — İnce ve kaba kum, bazan mikrokonglomeratik yapıda olan bu kayaçlar, 20 -40 sm kalınlığında kalsit
çimentolu tabakalar halinde tezahür eder. Tabakalarda iç yapı
olarak sadece düzgün paralel laminasyon veya hiç laminasyonsuz bir yapı görülmüştür; dereceli tabakalanma ve taban yapıları yoktur. Bol bitki kalıntıları kömürleşmiştir. İnce kesitte sivri
köşeli veya köşeleri biraz aşınmış (subangular) kuvars (% 50),
köşeleri biraz aşınmış mikrokristalen agregalı ve volkanik kuvars ihtiva eden parçacıklar (% 20), yuvarlanmış ortoklaz (% 5)
ve kalker (% 5) ile kalsit ve limonitten ibaret bir matriks görülür.
Kumlu kalkerler. — Sarı renkli arenitler içersinde 150 - 200 m
uzunlukta merceksel yapılar halinde görülür. Bol mikro ve makro
fosillidir. Kumlu kısmın bileşimi, sarı renkli arenitlere benzer.
Matriksin kalker (sparit) bileşeni fazladır.
Sarımsı kahverenkli lütit. — Arenitlerle aratabakalı olarak görü-
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lür. Kömürleşmiş, fazla miktarda, fosil bitki kalıntıları (dal ve kabuk parçaları) ihtiva ederler. Solucan kanalları (sonradan kumla
dolmuş) sık sık görülür.
Fosiller
Mahmutlar formasyonunun en fosilli kısımları kumlu kalker
mercekleridir; sarı renkli arenit ve lütitlerde ancak bitki kalıntıları
görülmüştür. Tip lokalite olan Mahmutlar köyündeki aflörmanda
Baykal (1943) :
Alveolina sp.
bulmuş ve genellikle Eosen yaşını vermiştir.
Yahşıhan kuzeyindeki tepelerde bulunan sarımtrak kumlu
kalkerden ise topladığım numunelerde E. Sirel ve B. Sözeri aşağıdaki mikrofaunayı tayin etmiştir (op. cit.) :
Nummulites cf. globulus LEYM.
Discocyclina sp.
RobuIus sp.
Globigerina sp.
Operculina sp.
Rotalidae
Miliolidae
Bryozoa
Bu fosillerin Üst Paleosen-İpresien-Alt Lütesyen yaşta olduğu
belirtilmiştir. Makrofauna olarak aynı yerden alınan fosillerde A.
Güngör (M.T.A. Rap. No. 380/972)
Lucina aff. corbarica LEYM.
L. aff. corbarica var. quadrata LEYM.
Velates schmiedeli CHEMNITZ
Spondylus sp.
tayin ederek İpresiyen-Lütesyen yaşını vermiştir. Yahşıhan güneyindeki aflörmanlardan alınan nümunelerde C. Öztemur ve B.
Sözeri (op, cit.) :
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Orbitolites compianatus LAMARCK
Nummulites sp. (globulus grubu)
Discocyclina sp.
Operculina sp.
Alveolina sp.
Rotalia sp.
tayin ederek Lütesyen yaşını vermiştir. Daha önce aynı yerde
Nummulites guettardi D’ARCH.
bulunduğu da Erol (1954) tarafından belirtilmişti. Chaput (1936)
buradan topladığı nümunelerde şu faunayı kaydeder :
Nummulites alacicus LEYM.
N. globulus LEYM.
N. granifer DOUV.
Alveolina sp.
Miliolidea
Chaput’un bildirdiğine göre M. Doncieux bunları İpresiyen-Alt
Lütesyen yaşına atfetmektedir (1947, s. 252).
Yaş ve korelasyon
Fosil listelerinin de belirttiği gibi, Mahmutlar formasyonunun yaşı İpresiyen’den Lütesyen’e kadar değişmektedir. Yanal
geçişler de dikkate alınacak olursa, formasyonun diyakronik olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan saha dahilinde bu formasyonu, Bulanıkdere formasyonu, dolayısıyla, Hacıbalı ve Keçili
formasyonlarının bir kısmı ile korele etmek mümkündür. (Şekil
19). Mahmutlar formasyonu, Erol (1954) tarafından belirtilen
«Sarımsı greler» ile, muhtemelen Güre dağında görülen «Beyaz
algli kalker» ünitelerine karşılık gelmektedir (Çizelge I).
Topoğrafya görünüşü
Genellikle Mahmutlar formasyonu tepeler meydana getirir.
Alttaki yeşil renkli konglomeralar (Karagüney formasyonu) aşınmaya daha da mukavim olduklarından, onların meydana getir-
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diği tepelerin eteklerini de Mahmutlar formasyonu teşkil eder.
Yorum
Mahmutlar formasyonu dalgaların ve deniz akıntılarının zaman
zaman etkili olduğu neritik bir ortamda gelişmiştir. Denizaltının yer
yer hafifçe yükselmiş kısımlarında resifal olma temayülü ile kumlu
kalkerler oluşmuş ve bol miktarda canlılar yaşamıştır. Formasyon
tabakalarında türbid akıntılarla ilişik belirtiler yoktur. Bu kayaçların
daha «oturaklı» ve tektonik hareketleri nisbeten seyrek olan bir bölgede; geliştikleri anlaşılmaktadır. Tanelerin biraz yuvarlanmış olması, bitki dal parçacıkları ve aratabakalı lütitlerin varlığı, sığ neritik
ortamı destekler mahiyettedir.
Basenin en derin orta kısımlarını dolduran Hacıbalı ve Keçili
formasyonlarının bazı üniteleri, Mahmutlar formasyonunu (ve Bulanıkdere formasyonunu) muhtemelen kanallar içerisinde aşmış
olmalıdır. Ancak Mahmutlar formasyonunda böyle kanalları bulup
saptamak mümkün olmamıştır.
Bulanıkdere formasyonu
Keçili (45/27) ile Mahmutlar (40/19) arasında, Bulanıkdere boyunca tezahür eden bu formasyonun hakim unsuru lütittir (Derenin
bulanık akmasının sebebi de bu kayaçtır). Aratabakalı olarak ince
ve orta kalınlıkta arenitler ile, daha az oranda ruditler görülür. Formasyonun kalınlığı 500- 1000 m arasında değişir. Ayrıca Yahşıhan
kuzeyinde ve Bahşili batısında da formasyonu incelemek mümkündür
Tip yeri ve kesitleri
Mahmutlar civarı. — Formasyonunun tabakaları, ortalama olarak
30°C eğimle batıya dalar; bu suretle formasyonun tabanı doğuda,
Dikmera tepenin (41/19) batı yamaçlarında görülür. Burada, sarı
renkli kalsit çimentolu arenitlerin (Mahmutlar formasyonu) üzerine konkordan ve kısmende yanal geçişli olarak koyu yeşilimsi gri
lütit, polijenik rudit ve arenit tabakalarının geldiği görülür (Şekil 20
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a). Takriben 150 m kalınlığında olan bu alt kısmın üst taraflarına
doğru arenit tabakaları azalır, ruditler kaybolur. Daha üstte bulunan
300 m kalınlığındaki bir kısım ise tamamen lütit ve çok ince lamina
halinde (0,5 - 1 sm) ince dokulu arenitlerden ibarettir. En üst kısmı
teşkil eden 100 m’lik bölümde, koyu yeşilimsi gri lütit, kahverenkli,
laminalı ve ripple-drift gösteren arenit, kazan da aynı rengi haiz çok
iyi dereceli tabakalı kaba arenit veya rudit tabakaları görülmektedir.
Lütitlerin hakim olduğu kısımlarda kalsit çimentolu konkresyonlar
teşekkül etmiştir; bunlar laminaların tabakalanmasını etkilemezler
(Şekil 21).
Bulanıkdere. — Formasyonun orta kısmı dere boyunca tezahür
eder. Kuzeye doğru lütit renginin koyulaştığı ve yer yer mavimsi

griye dönüştüğü müşahade edilmiştir. İnce lamina halinde kahverenkli arenitler ve nadiren açık krem renkli, kalsit çimentolu orta
kalınlıkta (50 sm) arenit tabakaları ile, 1 m kalınlığında polijenik
rudit tabakalarına raslanır. Güzeren civarında, arenit tabakalarının doğuya doğru kalınlaştığı ve yanal olarak Mahmutlar formasyonuna geçtiği görülmektedir.
Keçili güneyi. — Güneydoğuda bulunan mavimsi gri renkli ve
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kalsit konkresyonlu Bulanıkdere lütitleri ile batıda bulunan koyu
yeşilimsi gri Hacıbalı formasyonu lütitlerinin birbirlerine yanal
olarak tedricen geçtiği Keçili civarında izlenebilmektedir. Ayrıca,
Bulanıkdere formasyonu lütitlerinin üst kısmını teşkil edenlerin,
Keçili formasyonu polijenik ruditleri tarafından konkordan olarak
örtüldüğü, ancak kısmen de en üst tabakalarla yanal giriftlikler
(interfingering) gösterdiği görülmektedir. Yer yer görülen sualtı
heyelan tabakaları kıvrılmış arenit blokları ve iyi yuvarlanmış çakılları ihtiva eden mil matriks içindedir (Şekil 22).
Keskin Sivrisi kuzeyi. — Kabaca doğu-batı eksenli bir senklinalin kuzey kanadını teşkil eden Bulanıkdere formasyonunun en üst
kısmı, yeşilimsi gri lütitler ve bunlarla aratabakalı kahverenkli,
kalsit çimentolu ve dereceli tabakalanma gösteren 20-30 sm kalınlığında arenitlerden oluşmuştur. Bu tabakaların üzerine konkordan olarak bol granit ve hornfels çakıllı sarılı-kırmızılı ruditleri
ile Bahşili formasyonu gelir (Şekil 20 b).
Doğantepe kuzeyi. — Yahşıhan’ın kuzeyinde oldukça geniş bir
alana yayılmış bulunan Bulanıkdere formasyonu, muhtelif küçük
kıvrımlar yapmasına rağmen, genellikle 20 derecelik bir eğimle
güney batıya dalmaktadır. Kuzeydoğuda en altta, koyu yeşilimsi
gri renkli lütitler ve aratabakalı aynı renkte arenitler vardır; bunlar sarı renkli, yer yer kalkerli ve fosilli bir arenit (Mahmutlar formasyonu) üzerine konkordan olarak gelir. Daha üstte 250-300 m
kalınlığında bir kısım sadece lütit ve ince arenit laminalarından
müteşekkildir. Doğan tepe (38/13) de formasyonun en üstünü
teşkil eden yeşilimsi gri lütit ve laminalı kahverenkli arenit tabakaları, konkordan olarak Keçili formasyonunun polijenik ruditleri
tarafından örtülür.
Bahşili batısı. — Burada Bulanıkdere formasyonunun sadece üst
kısımları görülür. Koyu yeşilimsi gri renkli lütitlerle aratabakalı bulunan kahverenkli, dereceli tabakalanma gösteren, nümmilit ihtiva eden arenitler üzerine takriben 100 m kalınlığında koyu
mavimsi gri renkli lütitler gelir. Bunların üzerine de konkordan
olarak sarı, beyaz, açık yeşil ve kırmızı arenitler, sarımtrak krem
kalker bankları, sarı ve kırmızı ruditler (Bahşili formasyonu) gelir.

256

Teoman Norman

Alt ve üst sınırlar
Bulanıkdere formasyonunun alt sınırı doğuda daima Mahmutlar
formasyonunun üzerinde, onunla konkordan, kısmen de yanal geçişli olarak görülür. Üst sınır ise bazan Keçili formasyonu, bazan da
Bahşili formasyonu ile konkordan olarak tayin edilmiştir. Alt sınır
gibi üst sınırın da biraz diyakronik olduğu anlaşılmaktadır.
Yanal sınırlar
Batıda formasyonun alt kısımlarının yanal olarak Hacıbalı formasyonuna geçtiği, üst kısımların ise kısmen Keçili formasyonu
ile girift olduğu Keçili civarında müşahade edilmiştir. Doğuda ise
Bulanıkdere formasyonunun alt kısımlarının Mahmutlar formasyonuna, onun da yanal olarak Karagüney konglomeralarına geçtiği
görülmektedir. Bu durum, özellikle hava fotoğraflarında kolaylıkla
seçilir (Şekil 18).
Kalınlık
«Plâstik» yapısından dolayı birçok kıvrımlar gösteren Bulanıkdere formasyonunun kalınlığı Yahşıhan kuzeyinde ve Mahmutlar
şarklısı kesitlerinde 500 m civarında, Keçili bölgesinde ise 1000 m
civarında tahmin edilmiştir; sonuncu rakkam biraz daha şüphelidir.
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Bulanıkdere formasyonunun, kısmen yanal geçişlerden, kısmen
de tektonik hadiselerden dolayı yer yer çok inceldiği, hattâ bazan
tamamen ortadan kaybolduğu görülmektedir (Örneğin, Keskin Sivrisi kuzeyi ve Yahşıhan güneyi).
Litoloji
Bulanıkdere formasyonunu teşkil eden kalsit konkresyonlu
koyu: yeşilimsi gri ve mavimtrak gri renkli lütitler, ince dokulu, laminalı, arenitler, koyu yeşilimsi kahverenkli, dereceli tabakalanma
gösteren arenitler ve dereceli tabakalanma gösteren iyi yuvarlanmış çakıllı polijenik ruditler daha evvel Hacıbalı formasyonu ve Keçili formasyonu: konularında açıklanmıştı. Burada ilâve edilmesi
gereken husus, formasyonunun üst kısımlarında ayrıca kahverenkli,
dereceli tabakalanma göstermeyen, buna mukabil dalgalı laminalı,
düz paralel laminalı veya «ripple-drift» tarzında çapraz laminalı iç
sedimenter yapılar gösteren 20-30 sm kalınlıkta kalker çimentolu
arenit tabakalarının mevcudiyetidir. Buna benzer tabakalar Dizilitaşlar formasyonunun D4 üyesinde de görülmüştür.
Fosiller
Bulanıkdere formasyonunda yalnız Bahşili batısında, formasyonun üst kısmını teşkil eden aflörmanda (36/06) arenitler içinde
mikro fosiller bulunmuştur. Tayinleri B. Sözeri yapmış ve :
Nummulites sp.
Globorotalia sp.
Gastropod
bularak nümuneye Eosen yaşını vermiştir (M.T.A. Rap. No. B.S.
72/1}.
Yaş ve korelesyon
Formasyonun tabanında görülen Mahmutlar formasyonunun
yaşı Ipresiyen-Lütesyen, üstte bulunan Bahşili formasyonunun ise
Lütesyen- Priaboniyen olarak saptanmıştır. Bu sebepten Bulanıkdere formasyonunun İpresiyen veya daha genel bir deyimle Alt Eosen yaşta olduğu anlaşılmaktadır.
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Haymana bölgesindeki Karahoca formasyonu (Yüksel, 1970) ile
Şerefli Koçhisar bölgesindeki Eskipolatlı formasyonunun alt kısmı
(Rigo ve Cortesini) Bulanıkdere formasyonu ile korele edilebilir (Çizelge I). Erol (1954) tarafından belirtilen «yeşil renkli konglomera
gre ve marnlar» çoğunlukla Bulanıkdere formasyonuna ait olmaktadır.
Topoğrafya görünüşü
Bünyesindeki yumuşak lütitlerden dolayı Bulanıkdere formasyonu, özellikle formasyonun orta kısımları, her yerde çukurlukları,
alçak düzlükleri ve vadileri oluşturur.
Yorum
Lütitlerin hakim olduğu Bulanıkdere formasyonunun yanal olarak içlerinde zaman zaman resifal bir gelişme gösteren neritik sarı
kumtaşlarına geçmesi (Mahmutlar formasyonu), lütitlerin esas itibarıyla basenin tatlı meyilli yamaçlarında çökeldiğine («clino environment», Rich, 1951) işaret etmektedir. Yoğunluğu nisbeten daha
az olan arenitli türbiditler zaman zaman bu ortama yayılmakta,
buna mukabil daha yoğun olan ruditli türbiditler ve olistostromlar
(polijenik ruditler) ise bu ortamı erozyon kanalları içinde geçerek
daha derinlere, basenin çukurluklarına yerleşmektedir (Keçili formasyonu).
Hacıbalı ve onun üstündeki Keçili formasyonlarıyla yaşıt olan
Bulanıkdere formasyonunun litolojik özellikleri, farklı bir tektonizma veya erozyondan ziyade, farklı bir çökelme ortamım yansıtmaktadır. Her ne olursa olsun, bu ortam normal dalga tabanının (wave
base) erişebileceği derinliklerden daha aşağıda, örneğin 500 m’den
daha derinde olmalıdır.
Bahşili formasyonu
Genellikle Keçili ve Bulanıkdere formasyonları üzerine konkordan olarak, Mahmutlar, Karagüney ve Yahşıhan formasyonları üzerine ise bir açısal diskordans ile gelen Bahşili formasyonu, sarımsı,
pembemsi, yeşilimsi ve kırmızı renklerden rudit, arenit ve nadiren
kumlu kalker mercekleri ile yer yer lagün kalkeri ve jipslerden te-
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şekkül etmiştir. Bazı yerlerde Karaca Ali plütonu üzerine de transgresiftir.
Tip yeri ve kesiti
Bahşili formasyonu, Bahşili köyü güneyinde (37/05) ve batısında (36/06), Yahşıhan güneybatısında (34/08), Keskin Sivrisi kuzeyinde (47/24) incelenebilir.
Bahşili güneyi. — Bahşili köyünün hemen güneyinde görülen Sarıkayalar mevkkinde, 150 m kalınlığında kaba elemanlı rudit tabakaları 50 derecelik bir eğimle GGD’ya dalar ve formasyonun başlangıcını belirtirler. Tabaka doğrultusunda batıya doğru izlendiğinde,
bunların sarı arenitlere dönüştüğü, bu arenitlerin içinde kumlu kalker (fosilli) merceklerinin olduğu görülür. Bütün bu üniteler, Yahşıhan formasyonu ve Karaca Ali platonu, üzerinde diskordandır. Kaba
elemanlı rudit üzerine, takriben 100 m kalınlığı olan sarı, beyaz,
pembe renkli arenitler ve küçük taneli ruditler gelir; bunlarda sık sık
çapraz tabakalanma görülür. Daha üstte ise, yersel olarak gelişmiş
koyu gri-yeşil renkli ince bir lütit seviyesinden sonra, kalınlığı en az
birkaç yüz metreyi bulan kırmızı ve yeşil ruditler, arenitler ve lütitler
bulunur (Şekil 23 a).
Bahşili batısı. — Bulanıkdere formasyonunun üst kısımlarını temsil
eden yeşilimsi kahverenkli arenitler ve koyu gri lütitler üzerine konkordan olarak gelen sarı arenitler ile iri elemanlı ruditler, Bahşili formasyonunun alt kısımlarını teşkil eder (Şekil 23 b). Yaklaşık olarak
200 m kalınlığında olan bu kısım üzerine birkaçyüz metre kalınlıkta
kırmızı ve yeşil rudit, arenit ve lütitler gelir.
Yahşıhan güneybatısı. — İki fay arasında sıkışmış olan bu bölgede Bahşili formasyonunun birçok kıvrılma ve faylanmalara maruz
kaldığı görülür. Çövün tepe (33/07) doğusunda, Keçili formasyonuna ait ruditler üzerine sarı arenit, kırmızı rudit ve arenit ile ince jips
pullarını havi yeşilimsi lütitler, bir de 10 m kalınlığında lagün kalkeri
seviyesi gelir. Yahşıhan’a doğru ilerledikçe bu karmaşık litolojiye
yer yer jips mercekleri de dahil olur. Yahşıhan’ın doğu ve kuzeydoğusunda ise sarı, beyaz ve açık yeşil arenitler ile sarı renkli kalker
çimentolu ruditlerin çoğunlukta olduğu görülür. Arenitlerde çapraz
tabakalanma mebzuldür.
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Keskin Sivrisi kuzeyi. — Bahsin formasyonunun taban kısmına ait
15 m kalınlığında iri elemanlı rudit tabakası, Bulanıkdere formasyonunun üst kısmını teşkil eden yeşilimsi lütit ve arenit aratabakalarının üzerine konkordan olarak gelmektedir. İri elemanlı rudit tabakasının üzerinde sarı, beyaz ve pembe renkli kumtaşları ile nadir kalker
mercekleri (fosilli), daha üstte ise kırmızı lütit, arenit ve ruditler ile
jipsli seviyeler bulunmaktadır. Arenitlerde çapraz tabakalanma, lütitlerde kuruma çatlakları (mud cracks) vardır. Kompleks tektonik
yapılardan ve formasyonun üst sınırının görülmemesinden ötürü,
bu bölgede ünite kalınlıklarını hesaplamak mümkün olmamıştır.

Alt ve üst sınırlar
Bahşili formasyonunun alt sınırı, Bahşili güneyi hariç, heryerde
Bulanıkdere formasyonunun üst kısmı veya onun eş değeri Keçili
formasyonu üzerine konkordan olarak gelmektedir. Bahşili güneyinde ise daha yaşlı olan Karagüney ve Yahşıhan formasyonları ile
Karaca Ali plütonu üzerinde diskordandır.
Formasyonun üst sınırı sahamızda görülememektedir. Ancak,
bütün eski Tersiyer ve daha yaşlı formasyonları örten yatay taba-
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kalı Neojen ruditleri, Bahşili formasyonunu da diskordan olarak örtmektedir.
Yanal sınırlar ve kalınlık
Formasyon içindeki kaya birimlerinin yanal sınırları sık sık girift
görünmektedir. Kalınlığı yüzlerce metreyi bulur; sahamız dahilinde
kalınlık hususunda kesin bir sonuca varmak güçtür.
Litoloji
Bahşili formasyonu çok çeşitli litoloji birimlerinden oluşmuştur;
bunların başlıcaları : iri elemanlı ruditler (alt kısım), alacalı renkli
arenitler, denizel kumlu kalker mercekleri, lagün kalkeri, kırmızı ruditler, kırmızı arenitler, jipsli kırmızı lütitler, pembe-beyaz jips mercekleri ve koyu gri-yeşil lütitlerdir.
İri elemanlı ruditler. — Bazıları 1 metre çapında olabilen, genellikle
10-30 sm çaplı çok iyi yuvarlanmış boider ve çakıllardan oluşan
bu tabakanın elemanları çoğunlukla Kırıkkale masifine ait granit,
grano- diorit, siyenit, kuvarsit, felsit, yeşil tııf ve bazik magmatik kayalardan meydana gelir. Pembe-sarı renkli arenit bir matriks içinde
bulunur (Örneğin, Bahşili köyü doğusunda Sarıkayalar mevkii).
Alacalı renkli arenitler. — Biraz köşeli (subangular) veya biraz yuvarlanmış (subrounded) kuvars, kuvarsit ve mikrokristalen kuvars
tanelerinden oluşmuş arenitler, hafifçe kalsit çimentolu olup, çapraz tabakalanma yapıları gösterirler. Tane büyüklükleri zaman zaman küçük çakıl boyunu alır (2-3 sm).
Sarı kumlu kalker. — Bahşili’de 20 m, Keskin Sivrisi kuzeyinde ise
birkaç metre kalınlıkta olan bu kalkerler, kuvars taneli olup, bol mikro ve makro fosillidir. Sarı renkli arenitler içinde mercek halinde bulunurlar. Fosillerden mercanlar ve algler kopmuş ve kırılmış, Ostrea
kavkıları da kısmen kırılmış (fakat yuvarlanmamış) haldedir. Mikrofosillerde fazla aşınma emaresi görülmemiştir.
Lagün kalkeri. — Yahşıhan güneyindeki iki büyük fay zonu arasında
yer yer görülür. Kirli krem renkli 2-3 mm kalınlıkta, dalgalı laminalardan oluşmuştur. Gerek tabaka içinde gerekse tabaka yüzeyinde
simetirk osilasyon dalgacıklarına (oscillation ripple marks) sık sık
raslanır. Bazı laminalar oolit yapılıdır.
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Kırmızı rudit, arenit ve lütitler. — İyi yuvarlanmış granit, felsit, bazalt, yeşil tüf, kuvarsit ve radyolarit çört (bilhassa mebzul) çakılları
genellikle 2-5 sm, bazan 10 sm, çapında olup, kırmızı arenitli bir
matriks ve kalsitli kil ile bağlanmıştır. Bu tabakalar arenitlerle ve
jips yumruları ihtiva eden kırmızı lütitlerle aratabakalıdır.
Jips mercekleri. — Yahşıhan güneybatısında ve Hodar doğusunda
alacalı ruditler, arenitler ve lütitlerle arakatgılı olarak gelişen beyaz
renkli, yer yer kırmızı lütitlerden dolayı pembeye boyanmış jipsler
görünür. Yanal olarak incelip kalınlaşan bu mercekler devamlı değildir.
Koyu gri-yeşil lütitler. — Yalnız Bahşili güneyinde gelişmiş görülen
bu litoloji, ince jips laminaları ihtiva eder, en hafif meyilli arazide bile
heyelanlar meydana getirmektedir.
Fosiller
Bahşili köyündeki denizel kumlu kalkerlerden alman numunelerde B. Sözeri (M.T.A. Rap. No. B.S. 72/1) :
Nummulites sp.
Discocyclina sp.
Operculina sp.
Orbitolites sp.
Assilina sp.
tayin ederek Lütesyen yaşını vermiştir. Evvelce bu bölgede çalışan
Erol (1954) bu kalkerlerde
Nummulites incrassatus DE LA HARPE
elde edildiğini ve Lütesyen-Priabonien yaşının verildiğini yazmaktadır.
Keskin Sivrisi kuzeyindeki kumlu kalker merceğinde, bol miktarda büyük Ostrea kavkıları yanında, B. Sözeri (op. cit.) :
Orbitolites sp.
Opertorbitolites sp.
Goesella sp.
Peneroplidae
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Rotalidae
Miliolidae
Valvulinidae
tayin ederek Lütesyen yaşını vermiştir.
Yaş ve korelasyon
Alt kısmı Üst Lütesyen-Priaboniyen olan Bahşili formasyonunum kırmızı jipsli rudit ve arenitleri, genellikle Orta Anadolu'da
«Oligosen Jipsli Serisi» adıyla tanınan formasyonla korele edilebilir (Baykal,. 1943). Şerefli Koçhisar bölgesinde ise bu formasyon
«Mezgit formasyonu» olarak tanınmaktadır (Rigo ve Cortesini,
1960). Erol (1969, s. 15)i bu formasyonu «Eski Jipsli Seri» olarak
isimlendirmiştir (Çizelge I).
Yorum
Bahşili formasyonu, sığ denizel sedimantasyon şartlarından
karasal sedimentasyona geçişi temsil etmektedir. Arenitlerde bulunan: çapraz tabakalanma sığ akıntıların işaretidir. Osilasyon dalgacıkları gösteren lagün kalkeri, kuruma çatlaklarını havi lutitler
zaman zaman su çanaklarının sığlaştığını, hattâ kuruduğunu göstermektedir. Diğer taraftan ilk safhalarda derinliğini koruyan kuytu deniz köşelerinde bazı: kalker sedimentasyonu oluşmuş ise de,
sonraları bu durum da ortadan kalkmış, ortada sadece jips çökelen
havzalar ile rudit ve arenitle dolan basenler kalmıştır. Bu basenlere
zaman zaman türbid akıntılar (seller) da gelmiştir.
Bu kayaç ünitelerinin genellikle merceksel yapıda olması, çökelme ortamlarının devamlı olarak değişmesi, tektonik bir faaliyete, yerkabuğunun devamlı bir hareketine işaret etmektedir. Birkaç
yüz metreye varan bir kalınlığın çökelmesi boyunca ortamın sığ
deniz-lagün karakterini muhafaza etmesi, bölgenin o esnada yavaş yavaş çökmesi ile izah edilmelidir. Buna mukabil, çok iyi yuvarlanmış çakılların mevcudiyeti ve bu gibi rudit tabakalarının bolluğu, karaların iç kısmındaki dağların yükselmekte olduğunu, satıh
meylinin dikliğini muhafaza ettiğini ve erozyonun şiddetli olduğunu
belirtmektedir.
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Neojen ve Kuvaterner
Genellikle Alp paroksizmasından sonra meydana gelen erozyon
çukurlarını dolduran ve erozyon düzlüklerini kapsayan, yatay veya
yataya yakın tabakalar halinde bulunan Neojen, çok iyi yuvarlanmış
çakıllar (asit ve bazik magmatik kayalar, koyu ve açık renkli Kretase
kalkerleri, algli beyaz Paleosen kalkeri, krem renkli Lütesyen kalkeri, radyolaritler, silisifiye olmuş tüf, iyi çimentolanmış kahverenkli
arenit) ve kaba arenitlerden oluşur. Kırıkkaleye doğru derinleşen bir
baseni kenarlarından dolduran akarsu depoları halindedir.
Kuvarterner ise, Kızılırmak kıyılarındaki vadi yamaçlarında, yer
yer korunmuş olan eski alüvyon taraçaları halinde, bol miktarda
çapraz tabakalanma gösteren rudit ve kaba arenitlerden müteşekkildir (Örneğin : Yahşıhan güneyi).
İSTİFLENMEDE BAZI ÖZELLİKLER
Arenitler
Batı istiflenmesini teşkil eden formasyonların arenit bölümleri
çoğunlukla türbid akıntılarla şimdiki yerlerine gelmiş bulunmaktadır. Bu arenitlerin kompozisyonlarının, aşınmakta olan karasal
kısımların litolojik yapısıyla yakından ilişkili olacakları doğaldır. En
alttaki Irmak formasyonundan itibaren yukarı doğru, stratigrafik
istifin muhtelif seviyelerinden alınan arenit nümunelerinin modal
analizlerinin sonucu incelenmiştir (Şekil 24). Buna göre, Irmak, Ilıcapınar ve Bölükdağ formasyonlarında bazik kayaçlara ait kırıntılar
hakim (ortalama % 63), asit kayaçlara ait kırıntılar tali (% 13) durumdadır. Dizilitaşlar formasyonunun alt seviyelerinden (Paleosen
başlangıcı) itibaren durum süratle tersine dönmekte, bazik kırıntılar
tali vaziyete geçerken (ortalama % 16) asit kırıntıları hakim (ortalama % 55) olmaktadır. Asit kayaç kırıntılarının artışının, Karaca Ali
plütonunun yerleşmesiyle ilgili olan asit ve intermedier volkanizmadan ileri geldiği düşünülmektedir. Üst Kretase sonlarına kadar
bazik kayaçlı formasyonların aşındığı, bundan sonra karalarda asit
ve intermedier volkanik kayaçların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
Nitekim Mestrihtiyen-Paleosen geçişinde buna benzer bir gelişme Haymana bölgesinde de görülmüştür (Yüksel ,1970). Bu
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bölgedeki Üst Kretase yaşlı formasyonların (Seyran, Kocatepe, Yılanlıhisar, Haymana) killi kısımlarında montmorillonit ve illit hakim
durumda iken, daha üstteki Üst Mestrihtiyen-Paleosen yaşlı formasyonlardaki (Kavak, Çaldağ, Kadıköy ve Gedik) killi kısımlarda
klorit ve klorit-illit mineralleri hakim duruma geçmektedir. Araştırmacıya göre bu son mineraller biotitli bir volkanizmanın mahsulüdür (Yüksel, 1970).

Ruditler
Batı istiflenmesinin çeşitli formasyonlarında yer alan ruditlerin elemanları da, aşınmakta olan yerkabuğunun litolojik bileşimi
hakkında bir fikir vermektedir. Irmak formasyonunda bu elemanların hemen hemen tamamen spilit, diabaz, serpantin, radyolarit ve
Mesozoik kalker çakıllarından ibaret oldukları görülmektedir (Şekil
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25). Üst formasyonlara doğru bu grup elemanlar azalmakta, yerlerini andezit trakiandezit, kuvarsit ve arenit çakıllarından müteşekkil başka bir gruba bırakmaktadır. Ancak Keçili formasyonunun
üst yarısından itibaren üçüncü bir grubun elemanları olan granit,
granodiorit ve siyenit çakılları ortaya çıkmakta; fakat birinci grup
elemanlarında da nisbi bir artma müşahade edilmektedir. Bahşili
formasyonunda her üç grubun elemanları hemen hemen eşit oranlarda bulunmaktadır.
Bu değişmelerden, önceleri bazik kayaç elemanlı bir kütlenin
aşındığı (bu aşınmanın bir kısmı veya hepsi sualtı kaymaları şeklinde olabilir), daha sonra volkanik bir «örtü» ile metamorfik-metasomatik bir «kabuk»un karasal (subaerial) etkenlerle aşındığı,
erozyonun en sonunda daha derinlere nüfuz ederek plütonu ortaya
çıkararak aşındırdığı anlaşılmaktadır. Nitekim, Doğu istiflenmesinde de Yahşıhan formasyonunu kesen erozyon düzlemi üzerine
gelen Karagüney ruditleri, en çok, volkanik «örtü» ve metamorfik-metasomatik «kabuk» çakıllarından oluşmuş elemanları havidir.
Plütona ait çakıllar daha yukarda, ancak Bahşili formasyonunda,
görülmeğe başlanır.
Yerkabuğunun derin kısımlarında soğuduğu bilinen iri billurlu plütonun karasal etkenlerle aşınmağa uğraması ise devamlı bir
yükselmeyi gerektirmektedir. Bunun sonucunda, plütonu çevreleyen Yahşıhan formasyonunun da yükselmesi ve yeniden aşınması
beklenir. Keçili ve Bahşili formasyonlarındaki bazik kayaç (ve diğer
ilgili) çakıllarının artışlarını bu açıklamaya bağlamak mümkündür.
Kalınlıklar
Çalışma sahası dahilinde birbiriyle korele edilebilen iki değişik
stratigrafi istiflenmesinin oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Batı istiflenmesi daha sürekli bir sedimentasyonu yansıtmakta, muhtemelen çökelme havzasının daha derin bir bölümünü belirtmektedir.
Gerçekten, Batı istiflenmesinde tabanı teşkil eden Irmak formasyonunun üstüne gelen formasyonların ortalama toplam kalınlığı
(Keçili formasyonunun üstüne kadar) 3200 m’yi bulmaktadır. Bunun 1000 m kadarı Hacıbalı ve Keçili formasyonlarına aittir. Daha
kuzeyde Kalecik’te ise sadece Keçili formasyonunun kalınlığı 2000
m’yi geçer (Reckamp, 1959). Buna mukabil Doğu istiflenmesinde,
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Yahşıhan formasyonunun üzerine gelen Karagüney, Mahmutlar ve
Bulanıkdere formasyonlarının toplam ortalama kalınlığı ancak 700
m civarındadır. Doğu istiflenmesinde görülen neritik ortam formasyonları da, doğu ve güneydoğu doğrultusunda havzanın sığlaştığını
belirtmektedir.
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Ortamlar
Batı istiflenmesinde en altta görülen «derin» deniz türbiditlerinin üste doğru yerlerini ruditlere bıraktığı, nihayet Keçili formasyonu zamanı sonlarına doğru neritik Lütesyen yaşlı kalkerlerin
oluştuğu görülmektedir. Gittikçe sığlaşan bu ortamda Bahşili formasyonunun lagüner ve karasal kayaçları en üst kısmı teşkil etmektedir. Bu sırada Doğu istiflenmesinde ise, Yahşıhan formasyonunu ve Karaca Ali plütonunu kesen bir aşınma düzlemi (Karasal
ortam) üzerine önce transgresif ruditlerin yerleştiği, denizin biraz
derinleşerek Mahmutlar ve Bulanıkdere formasyonlarının çökeldiği,
ancak tekrar sığlaşma sonucunda Bahşili formasyonunun neritik,
lagüner ve karasal tortullarının geliştiği görülmektedir (Şekil 26).
Buradaki transgresyon safhasının Batı istiflenmesinde görülmeyişini, batıdaki havzanın daha derin ve karadan uzak bulunmasıyla
açıklamak mümkündür.
SONUÇ
Paleocoğrafya ve jeolojik tarihçe
Üst Kretase sonlarına doğru (75-80 milyon yıl önce) çalışma
sahamızda Irmak formasyonunun derin ve hareketli bir basenin
tabanını teşkil ettiği görülmektedir (Şekil 27 a) Kuzeybatısı çökmekte, güneydoğu yamaçları da dikleşmekte olan bu basene, sualtı
heyelanları ve kaymalar ile, önceleri başka yerlerde birikmiş olan
formasyonlar yerleşmekte, türbiditler de arenitli malzemeyi basene
yığmaktadır. Sakin ve derin bir denizde çökelmiş olması gereken
pelajik sedimentler (Mikrit kalker, radyoleryalı çört) bazan büyük
bloklar halinde, bazan da ufalanmış breşlerin (monojenlk rudit)
oluşturduğu olistostromlar halinde derinlere akmaktadır. Bu sırada
karaların ve denizlerin dağılışını belirten bir delili sahamızda bulmak güçtür; ancak güneydoğuda su üstüne çıkmış bulunan kısımların olması gerekir. Kuzeydoğudan güneybatıya yönelmiş akıntı izleri, muhtemelen basenin uzun ekseninin bu doğrultuda olduğunu
göstermektedir.
Batı tarafta Irmak formasyonunun son karmaşık üniteleri yerleşirken, doğu tarafta nisbeten daha sakin bir durum var gibi görünmektedir: Yahşıhan formasyonu spilit, diabaz lav, aglomera ve
tüfler, yer yer arenit, lütit, hattâ biostromal kalkerle arakatgılı olarak
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gelişmektedir. Bu sırada Irmak ve Yahşıhan formasyonları arasındaki uzaklık şimdiki uzaklığın muhtemelen birkaç katı (50-60 km?)
olmalıdır (kıvrım ve bindirmelerin «açılması» suretiyle tahmin edilmiştir).
Mestrihtiyen başlangıcında (70 milyon yıl önce) tektonik hareketlerin, dolayısıyla kayma ve heyelanların azalmağa başladığı, kısmen denizaltı volkanik orijinli bazik volkanik malzemeli türbiditlerin
ise baseni doldurmağa devam ettikleri görülmektedir (IIıcapınar
formasyonu). Türbiditler genellikle KKD’dan GGB yönüne akmakta, muhtemelen basenin uzun ekseninin dalımını izlemektedir. Bu
sırada yer alan sualtı heyelanları ve tabaka kaymalarının ise doğu
ve güneydoğudan geldiği, yani GD blokunun yükseldiği anlaşılmaktadır (Şekil 27b). Bu durum Karaca Ali plütonunun yükselmeğe
başladığını belirtebilir. Çünki, Mestrihtiyen sonlarına doğru çökelen
Bölükdağ türbiditlerinde, bazik volkanik kırıntıların yanısıra, daha
asitli volkanik kayaç kırıntıları da görülmeğe başlanmıştır. Bunlar,
muhtemelen, sonradan Karaca Ali plütonunu meydana getirecek
olan magmanın öncüleri olan dayk, sill ve erüptif materyelden gelmektedir. Neritik bölgelerde veya volkanik adaların kıyılarında rudistler kısa ömürlü resifler meydana getirmektedir.
Paleosen başlangıcında (65 milyon önce) batı ve doğu bölgelerdeki jeolojik gelişmenin belirgin derecede farklılaştığı söylenebilir.
Batıda türbiditler yeşil renkli lütitlerle arakatgılı olarak çökelmekte,
zaman zaman buraya olistostromlar da dahil olmaktadır. Bu olistostromların içinde Paleosen fosilli kalker klastlarının da olması,
doğu blokunun yükselmesi esnasında, henüz yeni teşekkül etmiş ilk
Paleosen tabakalarının da kaymaya ve sualtı erozyonuna uğradıklarına işaret etmektedir (Şekil 27 c). Paleosen esnasında artık Karaca Ali plütonunun tamamen yerleştiği, asit-intermedier kayaçlardan
oluşmuş bir «örtü» ile plütonun çevresini saran metamorfik-metasomatik bir «kabuk zonunun su üzerine yükselerek aşındığı görülmektedir. Dağların yüksek, yamaçların dik ve derelerin kısa mesafeli
olduğu bu dönemde, iri volkanik elemanlı ruditler (D2 üyesi), kuvvetli sellerle sürüklenmiş malzemenin, türbid akıntılar halinde basenin derinliklerinde toplanmasıyla oluşmaktadır. Paleosen sonlarına
doğru batıda sualtı kayma olayları şiddetini kaybederken, yükselmiş
olan doğu blokunun aşınmaya devam ettiği görülmektedir.
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Eosen başlangıcından (İpresiyen, 54 milyon yıl önce) itibaren
doğu kısımda bir çökme ve bununla ilgili bir transgresyon başlamaktadır (Karagüney formasyonu). Batı kısımlarda (Şekil 27 d), basenin daha derin yerlerinde ise, lütit sedimentasyonu esas olmakla
beraber (Bulanıkdere formasyonu), sık sık tekerrür eden volkanik
malzemeli türbiditler basenin ortasında toplanarak ayrı bir fasiyes
meydana getirmektedir (Hacıbalı formasyonu). Gittikçe dolan ba-
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sen sığlaşmakta, karasal orijinli ruditler içinde kömürleşmiş bitki
kalıntıları ve nihayet Karaca Ali plütonuna ait çakıllar görülmektedir
(Keçili formasyonu). Neritik bölgelerde zaman zaman kumlu kalkerlerin de oluştuğu anlaşılmaktadır (Mahmutlar formasyonu). Eosen sonlarına doğru basen artık iyice dolarak sığlaşmakta, yer yer
teşekkül eden bazı kavkılı kalker bankları yerlerini lagüner (kalker,
jips) ve karasal rudit ve arenitlere terketmektedir. Bu sırada teşekkül eden kırmızı renkli kayaçlarda (Bahşili formasyonu), bol miktarda iyi yuvarlanmış çakılların bulunması, dağların halâ yükselmekte devam ettiğine bir işaret olabilir (Yaklaşık olarak 40 milyon yıl
önce).
Bahşili köyü (37/06) civarının bu olaylar sırasında özel bir durumu dikkati çekmektedir. Bu bölge devamlı olarak diğer taraflara nazaran daha yüksek kalmak temayülündedir. Örneğin, Paleosen’deki
yükselme sırasında Yahşıhan formasyonu en ziyade burada aşınmıştır. Eosen başlangıcındaki hafif çökme dolayısıyla biriken Karagüney formasyonunu, İpresyen sonundaki bir yükselmede yine
kısmen aşınmış, hattâ bu defa erozyon plütona kadar işlemiştir.
Lütesyen başlarında neritik ve resifal bir ortamda kalker gelişmiş;
fakat Lütesyen sonlarında nisbi bir yükselme ile bu bölgeye kaba
klastik malzemeli ruditler («Sarıkayalar») doluşmuştur. Bütün bunlar, Bahşili bölgesinin bir blokun (Kırıkkale masifi) kenarında yer alması şeklinde izah edilebilir.
Oligosen’de (30-35 milyon yıl önce) şiddetli bir paroksizmanın
(Alp paroksizması) bütün çökelme havzasını sıkıştırdığı, doğuya
doğru yatık kıvrımlar ve bindirmeler meydana getirdiği görülmektedir (Şekil 27 e).
Yükselme ve büyük çapta aşınma safhalarından sonra, muhtemelen Miosen ortalarında (15-20 milyon yıl önce) bölgenin doğu
tarafında bir karasal çökelme havzasının oluştuğunu görmekteyiz
(Şekil 27 f). Göl kalkeri, rudit, arenit ve lütitlerin yatay tabakalar halinde çökeldiği bu havzaya, zaman zaman bazalt pillov lavlar ve andezitik tüf malzemesi de dahil olmaktadır. Kuvaterner'de bölge tekrar yükselmeğe başlamıştır. Akarsu sekilerinden görüldüğü üzere,
kademeler halindeki yükselme halen de devam etmektedir.
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