
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 21, 77-86, Şubat 1978
BvMetin of the Geological Society of Turkey, v. 21, 77-86, February 1978

Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) Yöresinin Jeolojisi

Geology of the Sarikay a - Üçbaş (Karaman) region

ALI KOÇYİGIT Genel Jeoloji Kürsüsü, Ankara üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara

ÖZ: İnceleme alanında, ofiyolitli melanj ve Neojen yağlı oluşuklar yüzeyler. Ofiyolitli melanj, bağlıca radyolarit, pe-
lajik kireçtaşları, grovak, olistostrom, çörtlü kireçtaşı, katmanlanmasız kristalize kireçtaşı, diyabaz, ignimbritik tüf,
cam tüfü, gabro, peridotit, kuvarsdiyorit ve porfiritin karışımından oluşmuştur, ilksel konumlu olmıyan (allokton)
ofiyolitli melanjın oluşum yaşı olasılıkla Maestrihtiyen olup, onun ilksel konumlu (otokton) temeli bu yörede gözlene-
memiştir. Buna karşın, Toros kuşağının birçok kesiminde, ofiyolitli melanj, Lütesiyen yaşlı Nummulit'li filig ve Alt
Miyosen formasyonları üzerine yapısal olarak bindirmektedir. Bu nedenle, onun yerleşme yaşı da çoğunlukla lıütesl-
yen ya da Alt Miyosen'dir.

Ofiyolitli melanj üzerine deniz ilerlemesiyle (transgresyonla) gelen Neojen oluşukları, birbirleriyle yanal ve düşey
geçişli marn, kumtagı, resifal kireçtaşı, çakıltaşı ve killi kiregtaglarıyla ıralanır.
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ABSTRACT: In the study area, ophiolitic melange and Neogene formations crop out. The ophiolitie melange is a
mixture of radiolarite, pelagic limestones, graywacke, olistostrome, cherty limestone, massive crystallized limestone,
diabase, ignimbritic tuff, vitric tuff, gabbro, peridotite, quartzdiorite and porphyrite. The formation age of the ophioli-
tic melange, which is alloehthonous, is probably Maestrichtian, and its autochthonous basement cannot be seen in
the area which is studied. In contrast, along the Taurus belt, the ophiolitic melange is found thrust over the
Nummulitic flysch of Lutetian age and/or the Lower Miocene formations.

The Neogene formations, which transgressively overly the ophiolitic melange, are characterized by laterally and
vertically interdigitating units of marl, sandstone, reefal limestone, conglomerate and clayey limestone.

GÎRÎŞ

Önemli bir kesimi de Türkiye'nin güneyi boyunca B'dan
D'ya doğru uzanan Alp Orojenik Kuşağı, özellikle son yıl-
larda ortaya konan "Levha tektoniği kuramı" nedeniyle, bir-
çok yerbilimcinin ilgisini, eskisinden daha da çok çekmeye
bağlamıştır. Alpler'in "Toroslar" olarak bilmen Türkiye'deki
uzantısı üzerinde de, özellikle oluşum mekanizmasını ay-

dınlatmak ve bir oluşum modeli ortaya koymak amacıyla,
yerbilimsel çalışmalar son yıllarda yoğunlaşmış bulunmak-
tadır.

Yazar bu yazıda, Orta ve Batı Toroslar'm bazı kesim-
lerinde yapmış olduğu çalışmalara dayanarak, yöredeki bazı
jeolojik özellikleri açıklamayı ve sorunları ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak ilkin, Sarıkaya-
Üçbaş (Karaman) yöresindeki (Şekil 1) bir aşnım pence-
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resinin ve yakın çevresinin ayrıntılı 1/25.000 ölçekli jeoloji
haritası yapılmış (Şekil 2), yörede biri ilksel konumsuz
Ofiyolitli melanj, diğeri de bunu açılı uyumsuzlukla örten
Neojen oluşukları olmak üzere iki birim ayırtlanmıştır.

OFtYOLİTLÎ MELANJ

Genel Tanımı ve Dağılımı

Melanj, Toroslar'ın birçok kesimlerinde değişik özel-
likler göstermekle birlikte, Paleozoyik'ten Paleosen'e değin
değişik yaş ve türdeki blokların, ilksel konumsuz olistost-
romlarm (şistsel yapılı, kumlu, milli ve killi bir hamur için-
de gömülü ve yüzer konumda bulunan köşeli kireçtaşı, di-
yabaz, gabro, radyolarit ve peridotit çakıl ve bloklarının
karışımından oluşur), çoğunlukla radyolarit, pelajik kireç-
taşı ve grovaklarm oluşturdukları bir hamur içindeki ka-
rışımdır. İlksel konumsuz olan bu birime, bugüne değin,
Toroslar'm değişik kesimlerinde çalışan yerbilimciler tara-
fından ayrı adlar verilmiştir, örneğin, Karaman (Konya)
yöresinde "Şist-radyolarit Formasyonu" (Blumenthal, 1956),
aynı yörede "Şist-Hornstein serisi" (Niehoff, 1960), Orta
Toroslar'ın Beyşehir-Seydişehir yöresinde "Beyşehir-Hoy-
ran napı" (Gutnic ve diğerleri, 1968), Hadim-Bozkır yöre-
sinde "Ofiyolitli seri" (özgül, 1971), Tüm Toros kuşağında
"Bozkır birliği" (özgül, 1976), (Konya) yöresinde Karaman
melanjı (Koçyiğit, 1976), Bolkar Dağları'nm güneyinde
"Ofiyolitli melanj" (Demirtaşlı ve diğerleri, 1975) gibi.

Ofiyolitli melanj, özellikle çalışmalarımızı sürdürdüğü-
müz Orta ve Batı Toros kesiminde, B'da Keçiborlu-Dinar'-
dan başlayıp D'ya doğru Şuhut güneyi, Hoyran gölü ku-
zeyi ve doğusu, Eğridir, Beyşehir, Seydişehir, Bozkır,
Karaman ve Bolkar dağları boyunca, bazan sürekli bazan
da Neojen oluşukları altında aşınım pencereleri biçiminde
yüzeyler. Bu dağılım içinde ofiyolitli melanjın ilksel konum-
lu temel birimi, bazan gözlenememekle birlikte, çoğunluk-
la Lütesiyen filişidir. Melanjın, bu kuşak içindeki tek bir
yörede, tüm ayırtman özelliklerini görmek olanaklı değil-
dir. Buna karşın, tüm kuşak içindeki değişik yüzlekleri
gözlenip, ayrıntıya inilerek veriler toplandığında, ona özgü
tüm nitelikleri görmek olasıdır.

Yersel olan inceleme alanı içinde, melanj, boyutları
mm'den km'lere erişen, değişik çökelme ortamlarını ıra-
lıyan, Devoniyen yaşlı kuvars-albit-serizit-biyotit şist, Malm-
Apsiyen yaşlı katmanlanmasız kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı,
gabro ve peridotit gibi bazik-ultrabazik kayaç blokları, tek-
tonik breşler, diyabaz, ignimbritik tüf gibi volkanitler,
grovak, değişik ortamlı ve volkanik gereçli (malzemeli)
olistostromlar, Maestrihtiyen yaşlı radyolarit ve pelajik ki-
reçtaşlarmın karışımından oluşmuştur. Melânjın ilksel ko-
numlu temel kaya birimleri burada yüzeylememektedir. Ha-
ritalanabilen ofiyolitli melanj kayalarına aşağıda ayrıntılı
biçimde değinilecektir.

Başlıca Ofiyolitli Melanj Kayaları

1) Şist (Pa)

Bağılımı. Sarıkaya köyünün kuzeyindeki Kızılkuyu
deresinin Armutlu deresi adını aldığı yerde yüzeyler. Ytiz-
lek büyüklüğü yaklaşık 125 m genişlikte ve 1 km uzunluk-

tadır. Kireçtaşı blokları ve bazik volkanitlerle karmaşık bi-
çimde bulunur. Melanj içinde bir blok olması nedeniyle bir
formasyon ya da üye olarak adlandırılmamıştır.

Litoloji Özelliği. Koyu yeşil-siyah renkli, yağlımsı,
mika pulcukları nedeniyle parlak görünüşlü, bakışımsız
(asimetrik) küçük kıvrımlı ve 2-3 mî hacimli beyaz mer-
mer blokları içerir. Mikroskopik incelemesinde, kuvars-
albit-serizit-biyotit şiste dönüşmüş bir arkoz olduğu sap-
tanmış, mikrokıvrımlanmalar gösterdiği ve az miktarda zir-
kon içerdiği izlenmiştir.

Yaş. Aynı şistler Hadim-Taşkent (Konya) yolu üze-
rinde Spirifer sp. fosili içeren çok az başkalaşmış kireçtaşı
katmanlarıyla ardalarıma göstermektedir. Bu nedenle, bu
şistlere Devoniyen yaşı verilmiştir.

2) Ardıçlı Tepe Kireçtaşı (JKa)

Dağılımı, inceleme alanının batısmda Dedecik tepeden
başlayıp D'ya doğru Yüksecik tepe, Ardıçlı tepe, Erenler
tepe ve Kepir tepe boyunca uzanan alanda yüzeyler. Bun-
lar dışında, haritalanamıyacak büyüklükteki kireçtaşı blok-
ları, yaklaşık D-B doğrultusunda çizgisel dizilim oluşturur.

Litoloji Özelliği. Koyu siyahtan açık krem rengine de-
ğin değişik renkli, çoğunlukla katmanlanmasız, kristalize ve
çatlaklı olup, tüf ve radyolaritler içinde değişik boyutlu
bloklar biçiminde bulunur. Dokanakları tektonik breşli, he-
matit sızıntısı içeren sitilolitli olup, bazı bloklar tümüyle
breşleşmiştir. Mikroskopik incelemesinde, çoğunlukla spa-
rit mikrofasiyesli bazan da hayvansal kabuk kırıntıları ile
köşeli kuvars parçaları içeren kumlu biyomikrit olduğu
saptanmıştır. Ayrıca seçimli yönlenmek' bir doku göster-
dikleri de izlenmiştir. Bu doku nedeniyle kayacın, oluşu-
mundan sonra yeğin tektonizmaya uğramış olduğu sonu-
cuna varılmıştır.

Yaş. Çok sayıda örneğin ince kesiti incelenmesine
karşın, kesit yaş verdirecek mikrofosil bulunamamıştır. An-
cak, Valvulina sp., Endothyra sp., Cayeuxia sp gibi birkaç
faunaya rastlanmıştır. Bununla birlikte, aynı kireçtaşı blok-
larının, daha geniş bir alanda yüzeylediği Karaman. Er-
menek arasındaki alanda, Paratrocholina eomesozoica Ober-
hauser, Trocholina (Coscinaconus) alpimıs (Leupold), Pro-
topeneroplis sp., Pseudocyclamina sp., Haplophragmoides sp.,
Valvulina sp. gibi foraminiferler ile Cayenuda sp. gibi alg
içerdikleri saptanmıştır (Koçyiğit, 1976). Gerek bu fosil
içeriği gerekse mikrofasiyes görünümüne dayanılarak, Ar-
dıçlı Tepe Kireçtaşı'na Malm Apsiyen yaşı verilmiştir.

S) Merdivenli Kireçtaşı (JKm)

Dağılımı. Sarıkaya köyünün kuzeyinde ve Kızılkuyu
deresinde yüzeyler. GD-KB gidişli çizgisel dizilim oluştu-
ran bloklar biçimindedir. Sarıkaya köyünün hemen kuze-
yinde Ardıçlı Tepe Kireçtaşı ile geçişli, diğer alanlarda ise,
tek tek bloklar biçimindedir.

Litoloji Özelliği. Gri-beyaz renkli, çoğun katmanlı,
kalın çört katmanları ve şeritleriyle ardalanmalı, mikritik
mikrofasiyeslidir.

Yaş: Fosil bakımından yoksun olup, yalnızca Kadio-
laria'ları içerir Bununla birlikte, Ardıçlı Tepe Kireçtaşı ile
geçişli olduğundan Merdivenli Kireçtaşı'nın yaşı Malnı-
Apsiyen'e yorulmuştur.
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Sekil 2: Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) yöresinin jeoloji haritası Qa-Alüvyon, Tü-Killi Kireçtaşı (Pliyosen), D-Aeısız uyumsuzluk, Tkk-Çakıltası (Helvesiyen), Tka-Kumlu kireçtaşı
(Helvesiyen), Tki-Besif kireçtaşı (Helvesiyen), Tkn-Marn, Kumtaşı, çakıltaşı, kireçtaşı (Helvesiyen), Tks-Çakıltası (Helvesiyen), A.U.-Acılı uyumsuzluk, Kk-Badyolarit
(Maestrihtiyen), Of-Ofiyolitli mel an j, Ka-Bres (Maestrihtiyen), JKm-Çörtlü kireçtaşı (Malm-Apsiyen), JKa-Katmanlanmasız kireçtaşı (Malm-Apsiyen), Pa-Şist (Devoniyen).
1 - Eğim ve doğrultu, 2 - Yatay katman, 3 - Dokanak, 5 - Olasılı dokanak, 5 - Senklinal, 6 - Alüvyon konisi.

Figure 2: The geological map of the Sarıkaya-Ücbaş (Karaman) region. Qa-Alluvium, Tü-Clayey limestone (QPHocene), D-Disconformity, Tkk-Conglomerate (Helvetian), Tka-Sandy
limestone (Helvetian), Tki-Beefal limestone (Helvetian), Tkn-Marl, sandstone, conglomeiate, limestone (Helvetian) Tks-Conglomerate (Helvetian), A.U.-Angular unconformity,
Kk-Badiolarite (Maestrichtian), Ka-Breccia («Maestrichtian), Of-Ophiolitic melange, JKm-Cherty limestone (Malm-Aptian), JKa-Massive limestone (Malm-Aptian), Pa-Schist
(Deonian). 1 - Dip and strike, % - Horizontal bedding, 3 - Contact, 4 - Inferred contact, 4 - Inferred contact, 5 - Syndine, 6 - Alluvium cone.
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4) Ardıçlı Tepe Breşi (Ka)

Dağılımı. Ardıçlı tepenin hemen güneyinde, Ardçh Te-
pe Kireçtaşı ile Kızıldere Radyolariti'nin dokanağında bir
şerit biçiminde yüzeyler

Utolojik özelUği. Bileşenleri tümüyle Ardıçlı Tepe Ki-
reçtaşı'ndan oluşmuştur (Şekil 3) ve bileşenler, K74°D gi-
dişli seçimli yönlenme gösterir. Bileşen çapı mlkroskopik
büyüklükten 50 sm'ye değin değişir. Bileşenler sparitle bağ-
lanmış olup, hematit sızıntısı içerdiğinden breş alacalı gö-
zükmektedir. Breşin hamuru ayrıca, mikro oluşumlar şek-
linde zirkon da içermektedir.

Yaş. Ardıçlı Tepe Kireçtaşı'nm yerleşimi sırasında
oluştuğundan ve bu yerleşim yaşı, melanjın oluşum yaşı ile
aynı olduğundan, breşin de aynı yaşta olması kuvvetle ola-
sıdır.

5) Kızıldere Eadyolariti (Kk)

Dağılımı. Sarıkaya köyünün KB ve K'yindeki Kızıl-
dere yöresiyle Üçbaşköyü doğusundaki inece yörelerinde
yüzeylemektedir. Ayrıca, haritalanamıyacak boyutlarda vol-
kanitlerle birlikte bulunur.

Litoloji Özelliği. Kızıldere yöresindeki radyolaritler ço-
ğunlukla katmanlanmasızdır. Buna karşın, Ardıçlı tepenin
güneyi ile înece yöresindeki radyolaritler, birkaç sm kalın-
lıkta şeritlerden 70-80 sm kalınlıkta kalın katmanlara değin
değişir. Bunlar aynı zamanda, oldukça sık, bakışımsız, dev-
rik, disharmonik kıvrımlı ve pembe renkli pelajik kireçtaş-
larıyla ardalanma gösterir. Katmanlı radyolaritler, hemen
hemen inceleme alanının her yerinde kireçtaşı blokları olaı-
na dalar ve onlarla tektonik dokanak gösterir. Radyolarit
katmanlarının eğim ve doğrultusu, 100 m gibi kısa bir me-
safe içinde birkaç kez yön değiştirir ve üzerlerinde kayma
izleri taşır. Radyolaritlerin ince kesitlerinin mikroskopik in-
celemesinde, kataklastik bir doku kazanmış oldukları, Ra-
diolaria'larm birincil biçimlerini yitirip yönlendirdikleri, de-
ğişik yönlerde eklemleştikleri ve yer yer de hematit pigment-
leri içerdikleri gözlenmiştir.

Yaş. Radyolaritlerle ardalanmalı olarak bulunan pem-
be renkli pelajik kireçtaşlarınm ince kesitlerinde, Globotrun-
cana lapparenti lapparenti Bolli, Globotruııcana lapparenti
tricarinata Quereau gibi fosiller saptanmıştır. Bu faunaya
dayanılarak, Kızıldere Radyolaritleri'ne Senoniyen yaşı ve-
rilmiştir.

Daha önce, aynı radyolarit ve volkanitler "Pencere For-
masyonu" olarak adlandırılmış ve Ust Paleozoyik ile Triyas
yağında olabilecekleri önerilmiştir (Blumenthal, 1956).

6) Ofiyolitler (of)

Dağılımı. Ofiyolitler başlıca Sarıkaya ve Üçbaş köy-
leri çevresinde yüzeyler. Albitdiyabaz, olivinli diyabaz, ig-
nimbritik tüf, litik tüf, cam tüfü, kuvars-epidot-klorit fels,
zoisit fels, kuvarsdiyorit ve peridotitten oluşan ofiyolitik se-
ri kayaçları çoğunlukla, 2-15 m' lik süreksiz yüzlekler oluş-
turmakta olup, çörtlü kireçtaşları, pelajik kireçtaşları, gro-
vak ve radyolaritlerle grift şekilde bulunur.

litoloji Özellikleri. Hemen hepsi birincil renk, bileşim
ve dokularını büyük çapta yitirmiş olup, taze durumda olan
diyabazlara (doleritlere) ender olarak rastlanmaktadır. Yi-
ne büyük çoğunluğu uralitleşmiş, serizitleşmiş, albitleşmiş
ve epidotlaşmıştır. Peridotitler ise, talklaşmaya değin giden
kertede (derecede) serpantinleşmiştir. Hemen tümü, büyük
olasılıkla yerleşimleri sırasında, etkisinde kaldıkları tekto-
nik sıkışma sonucu parçalanarak kataklastik- blastokatak-
lastik-milonitik bir doku kazanmıştır (Şekil 4). Kristaller
çoğun seçimli yönlenme göstermektedir. îgnimbritik tüfler
ayrıca, şistsel bir yapı kazanmış ve makaslama eklemle-
riyle katedilmiştir (Şekil 5). Tüfler genellikle riyolitik ve
trakitik özelliklidir.

Yaş. Ofiyolitlerle birlikte karmaşık şekilde bulunan
radyolaritler, pembe renkli, pelajik kireçtaşlarıyla ardalan-
malıdır. Bu kireçtaşlarmda Globotruncana lapparenti lap-
parenti Bolli ve Globotruncana lapparenti tricarinata Quereau
gibi fosiller saptanmıştır. Bu fosillere dayanarak radyola-
ritlere Senoniyen yaşı verilmiştir. Yine aynı şekilde, on-
larla karmaşık şekilde bulunan ofiyolitlerin de, birinci yer-
leşim yaşının en az Senoniyen olduğu söylenebilir.

Sekli 3: Breş

Figure 3: Breccia

Sekil i: Milonitlk dokulıı porfirit

Figure 4: Porphyrite with mylonitic texture
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gekil 5: îgnimbritik tüfler isinde geligmig makaslama eklemleri

Figure 5: Shear joints developed in the ignimbritic tutfs

Ofiyolitli Melanjın Yerleşimi ve Yaşı

Toros kuşağında ofiyolitili melanjın ya da ofiyolitli
kütlenin yerleşim yaşı ve yerleşme mekanizması kesinlik-
le ortaya konmuş değildir. Yine aynı şekilde, ofiyolitlerin
ilksel konumdaki yeri (kökü) neresidir sorusu da yanıtla-
namamıştır. Bunda en büyük etkenin, tüm kuşağı kapsıyan
ayrıntılı çalışma ve veri eksikliği olduğu kuşkusuzdur. Bu-
güne değin yapılan çalışmalar yerseldir. Buna karşın, bu
yersel çalışmaların önemli sonuçlar ortaya koyduğu da
yadsınamaz. Örneğin: 1. İsparta büklümünün batı kanadın-
da, ofiyolitli melanj Lütesiyen yaşlı bir filiş üzerine bindir-
mektedir. Melanj içindeki kireçtaşı olistolitleri yer yer su-
cuklaşmıg olup, yaklaşık D-B gidişli bir çizgisel dizilim
oluşturmuştur. 2. Eğridir gölü güneyinde, Halobia fosili içe-
ren kireçtaşı, kırmızı kireçtaşı, bitkili kumtaşı, radyolarit
ve masif kireçtaşmı kapsıyan "Ofiyolitli birlik", Kampa-
niyen-Maestrihtiyen yaşlı "Eşekini Kireştaşı ve kırıntılar"
üzerine gelmektedir (Dumont ve Kerey, 1975). 3. Batı To-
roslar'da "Beyşehir-Hoyran napları"nm Eosen fiiişi üzerin-
de yüzdüğü ve bu naplarm kökünün KD'da olduğu belirtil-
mektedir (Brunn ve diğerleri, 1971). 4. Bozkır-Hadim yö-
resinde, "Güney îç Anadolu Birliği"nin Üst Kretase yaşlı
"Ofiyolitli serisi" SSB'ya doğru, "Hadim birliği"nin Alt-Or-
ta Eosen yaşlı filisi üzerine ilerlemiştir (özgül, 1971).
5. Bolkar Dağları'nın güneyindeki ofiyolitik melanj kayala-
rı, Üst Kampaniyen yaşlı büyük kireçtaşı olistolitlerini içer-
mekte olup, Maestrihtiyen'de yerleşmiş gözükmektedir (De-
mirtaşh ve diğerleri, 1975). S. Şarkışla (Sivas) GD'sunda
ofiyolitli melanj, Paleosen-Eosen filisi içinde bir olistostrom
biçiminde yerleşmiş olup, özgül bir örnek oluşturmuştur.
7. Karaman (Konya) yöresinde ise, melanjm ilksel konum-
lu temel birimi yoktur.

Bütün bu sonuç ve verilerin ışığı altında, batıda Keçi-
borlu-Dinar'dan başlayıp doğuda Sivas'a değin uzanan ku-
şak içinde, bazan sürekli bazan da yersel biçimde yüzeyli-
yen ofiyolitli melanjm, Üst Kretase-Paleosen zaman aralı-
ğında oluştuğu ve yine Üst Kretase —Alt Miyosen aralığm-
daki değişik zamanlarda, kuzeydeki bir orta masif kenarın-
dan (?) G, GB ve B yönlerinde ilerliyerek, çekim kaymaları-
nın egemen olduğu bir mekanizma ile yerleştiği kuvvetle ola-
sıdır. Bir başka olasılık da, bu kuşak içinde, batıdaki me-

lanj yüzleklerinin, doğudakilerden türemiş olmasıdır. Melan-
jm ilksel konumlu temel birimleriyle olan dokanağmda be-
lirgin ezik zonlarm olmayışı; bu dokanakta ve ona yakın
yerlerde, kökeni başka bir havza olan ofiyolit gereçli olis-
tostromların bulunması; bazı yüzleklerde görüldüğü gibi, ofi-
yolitli melanjm tümüyle olistostrom biçiminde yerleşmiş bu-
lunması; melanj içindeki kireçtaşı olistolitlerinin çizgisel
dizilimi ve büyük boyutlu yatay kıvrımların bulunmayışı, me-
lanjm, büyük boyutlu sürüklenimler biçiminde değil, fakat
çekim kaymalarının egemen olduğu bir mekanizmayla yer-
leşmiş olduğunu desteklemektedir.

NBOJEN OLUŞUKLARI

Kaîiî Formasyonu

Formasyonun adı, en iyi temsil edilmiş olduğu yer olan
Kalif deresinden alınmıştır. Formasyon, tabandan tavana
doğru, taban çakıltaşı, filiş, özellikli killi kumtaşı-kil-marn-
çakıltaşı-kireçli kumtaşı-kireçtaşı ardalaması, resifal kireç-
taşı, kumlu kireçtaşı ve tavan çakıltaşı gibi değişik litofa-
siyeslerle ıralanır. Gerek deniz ilerlemesinin yer yer bir-
den bire oluşu, gerekse daha sonraki aşınım nedeniyle, bu
litofasiyeslerin tümünün birlikte görülebildiği bir tip kesit
yeri yoktur. Bununla birlikte, alttan üste doğru ilk üç lito-
fasiyesin (taban çakıltaşı, filiş özellikli killi kumtaşı-kil-
marn-çakıltaşı-kireçli kumtaşı-kireçtaşı ardalaması ve resi-
fal kireçtaşı) en iyi gözlenebildiği yer Kalifderesi kesitidir
(Şekil 6). Bu kesitte, diğerlerine göre daha egemen olan,
birinci ve ikinci derecedeki litofasiyesler belirtilmiştir.

Kalif Formasyonu, inceleme alanı ve yakın yöresinde,
başlıca İbrala deresi ve Mut-Silifke havzasında yaygın bir
dağılım göstermektedir. Denizel Miyosen yaşlı litofasiyes-
lerle temsil edilen bu formasyon, açılı uyumsuzlukla, daha
yaşlı ofiyolitli melanj kayaları üzerinde yeralmakta olup,
beş üyeye soyutlanmıştır.

Safiye Çakıltaşı Üyesi (Tks)

Dağılımı. Safiye deresi, Kalif deresi, ibrala deresinin
sol yamacı ve Akköprü yöresinde yüzeylemekte olup, Kalif
Formasyonu'nun tabanını oluşturur. 15sm-8m arasında de-
ğişen kalınlıkta olup, Ofiyolitli melanj kayaları üzerinde
açılı uyumsuzlukla bulunur (Şekil 6).

litoloji Özelliği. Asolgun, değişik tür bileşenler içeren
bir çakıltaşıdır. Başlıca bileşenleri yeşil-kırmızı renkli rad-
yolarit, koyu yeşil renkli diyabaz, ignimoritik tüf, peridotit,
spilit ve açık-koyu gri renkli kireçtaşı çakıllarından oluş-
muştur. Çakılların çapı l-30sm arasında değişir ve yer yer
de, 10-50sm kalınlıkta Ostrea yığınlarından oluşmuş kireç-
taşı katmanları içerir. Tavana doğru kireçli kumtaşı ve kil
ile ardalanmalıdır. İnceleme alanında çok az yerde ve az
bir kalınlıkta olması, yöredeki Miyosen deniz ilerlemesinin
birden bire olduğunu göstermektedir.

Fosil Topluluğu. Yıkama örneklerinde (Şekil 6 da,
açılı uyumsuzluğun hemen üzerinden alman örneklerde)
Neoalveolina pygmaea Reichel, Neoalveolina melo-curdica
Reichel, Ammonia beccarii (Linneo), Spiroloculina sp., Qnin.
queloculina sp. gibi fosiller saptanmıştır.

Yaş. Helvesiyen.
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Sekil 6. Kaliî deresinin sağ yamacına özgü şematik dikme kesit.
5 - Kil, 6 - Besifal kireçtaşı, Tks-Safiye Cakıltası Üyesi (Hel-
vesiyen), Tkn-Nalıma Üyesi, Xki-lbrala Besifal Kireçtaşı Üye-
si.

Figure 6: Schematic columnar section for right side Kalif stream. 1 -
Badiolarite (Maestrichtian), % - Conglomerate, 3 -Limy sands-
tone, 4 - Sandstone, 5 - Clay, 6 - Beefal limestone, Tks-Safiye
Conglomerate member (Helvetian), Tkn-Naluna member, Tki-
tbrala Beefal limestone member.

Nalıma Üyesi (Tim)

Dağılımı. İnceleme alanının kuzey kesimindeki tbrala

deresi vadisinde yüzeyler.

litoloji özelliği. Filig özellikli killi kumtaşı, kil, marn,

çakıltaşı, kireçli kumtaşı, miltaşı ve kireçtaşıyla temsil edi-

lir. Bu litolojiler birbirleriyle yanal ve düşey geçişlidir. Kil-

li ve kireçli kumtaşları, marn ve killerin aşınması sonucu,

topografyada çıkıntılar oluşturmuştur. Bu kumtaşları 80sm-

6m arasında değişen kalın katmanlar biçiminde olup, bol

miktarda kuvars, bozunmuş ofiyolitik kayaç parçaları ve

hayvan kabuk kırıntılar ıiçerir. Marnlar ise, çoğunlukla mer-

cekler biçiminde olup, gri-mavi renkli ve makrofosillerin en

bol olduğu katmanlardır. Ayrıca, mercekler biçiminde, 100-

200m2 lik alanlar kaplıyan kavkılı kireçtaşları da yer yer

araya katılmaktadır. Toplam kalınlıkları 140 m dir.

Fosil Topluluğu. Fosil içeriği bakımından, Kalif For-

masyonu'nun en zengin üyesidir. Bu fosillerden bazıları şun-

lardır: Clypeaster alttı» Klein, Sclıizaster eurynotus Agassız,

Schizaster dessori Wrigt gibi ekinid, Flabellipecten calari-

tana Meneghini, Flabeilipecten solarium Lamarck, Ostrea

edulis Linne, Ostrea gryphoides Sehlotheim gibi Lamellib-

ran§, Neoalveolina pygmaea Reichel, Neoalveolina melo-cur.

dica Reichel, Strobulus beccarii Lamarck, Globigerina sp.,

Heterostegina sp. gibi foraminiferler.

Daha ayrıntılı fosil içeriği, inceleme alanının genel dik-

me kesitinde belirtilmiştir (Şekil 7).

Yaş. Helvesiyen.

tbrala Kesifal Kireçtaşı Üyesi (Tki)

Dağılımı. îbrala vadisinin her iki yamacında yüzeyler.

Vadinin sağ yamacındaki yüzeyleği, harita ölçeğine uyma-

dığı için haritalanamamıştır. Sol yamaçta ise, B'dan D'ya

doğru sırayla Korumönü kayası, Kaplanlı deresi, Sulucin

deresi ve kestel deresinin yukarı çığırma değin olan alanda

yüzeyler. Resifal kireçtaşları, aynı vadi boyunca fakat in-

celeme alanı dışında, vadinin daraldığı yerlerde vadi taba-

nına inerek Taşkale ve Kcraş köylerine değin uzanır. En

büyük kalınlığa da Taşkale köyünde erişir (200 m). Nalı-

ma üyesini Kızılkuyuviranı Çakütaşı Uyesi'nden ayırdığı

için "Hudut Kalkerleri" olarak da adlandırılmıştır (Niehoff,

1960). Miyosen deniz ilerlemesinin birden bire olması ne-

deniyle çoğun, doğrudan doğruya Ofiyolitli melanj kayala-

rı üzerine açılı uyumsuzlukla gelmektedir.

litoloji Özelliği. Sarı renkli, çakıltaşı görünüşlü, kum-

lu ve gevşek yapılıdır. Kolayca aşımmları sonucu, taban ke-

simlerinde büyük mağaralar oluşmuştur. Ara katman ola-

rak, kalınlığı 20sm-lm arasında değişen arı Ostrea ve Öper.

culina sp. katmanları da kapsar, ince kesitlerinde, tümüy-

le Alg, Mercan (Şekil 8, a), Gastropoda, Lamellibranchiata,

Echinoilea ve Ostrea'lardan yapılmış olduğu görülmüştür.

Aynı durum makro olarak da gözlenmiştir. Büyük boy eki-

nidler heman hemen tümüyle Resifal Kireçtaşları'nda bu-

lunur. Bu nedenle bu üye ayırtman bir eMnid zonu olarak da

adlandırılabilir.

Fosil Topluluğu. Bol miktarda makro ve mikrofosil

içermektedir. Bunların önemlileri Şekil 7 de belirtildiği için,

burada, yinelenmemiştir.

Yaş. Helvesiyen

Akgedik Kireçtaşı Üyesi (Tka)

Dağılımı. İnceleme alanının güney kesiminde yüzeyler.

litoloji Özelliği. Açık gri renkli, kumlu, çoğun kat-

mansız ve Resifal kireçtaşlarına göre daha sert fakat da-

ha az Alg, Mercan ve Gastropoda parçaları içermektedir.
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Sekil 8: Kesif al kireslarının bir görünümü, a - Mercan, b • • Ostrea.

Figure 8: An aspect of the reef al limestone, a - Coral, b - Ostrea.

Yaş. Akgedik Kireçtaşı Üyesi, Kalif Formasyonu'nun
fosil bakımından en yoksun üyesi olup, gerçekte, Resifal
Kireçtaşı Üyesi'nin fazla sertleşmiş, daha kumlu olan üst
kesimini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Akgedik Kireçtaşı
Üyesi'ne de Helvesiyen yaşı verilmiştir.

Kızılkuyuviram Çakıltaşı Üyesi (Tkk)

Dağılımı. Haritalanabilecek ölçekte yalnızca Kızılku-
yuviranı'nda yüzeyler. Çoğunlukla kumlu kireçtaşları ve Re-
sifal Kireçtaşları üzerinde bulunur. Aşınım nedeniyle mer-
cekler biçiminde kalmıştır. Kalınlığı 15sm-6m arasında de-
ğişir.

Litoloji Özelliği. Kirli sarı-kırmızı rengiyle uzak mesa-
felerden kolayca seçilir. Bileşenleri kırmızı-yeşil renkli rad-
yolarit, gri-siyah renkli kireçtaşı ve diyabaz çakıllarından
oluşur. Bileşenleri kısmen olgun, çok tür bilegenli bir çakıl-
ların çapları 0,5-15sm arasında değişmekte olup, sarı renk-
li bir kumtaşıyla birbirlerine bağlanmıştır. En belirgin nite-
liği, yer yer ritmik dereceli katmanlanma göstermesidir (Şe-
kil 9). Ayrıca yer yer hematit laminaları içerir.

Bu üyenin çökelimi sırasında denizin gittikçe sığlaşıp
karasal koşulların egemen olmıya başladığı kuvvetle olası-
dır. Örneğin, litoloji renginin kırmızılaşması, tane boyutu-
nun tabandan tavana doğru artması, diğer üyelerde olma-
masına karşın, bu üye içinde, hematit kristallerinin oluştur-
duğu çizgisel dizilimlerin görülmesi, yer yer de çapraz kat-
manlanmalara rastlanması gibi. Değinilen bu nedenlerden
dolayı çakıltaşmm regresif, oluşumunun da mevsimsel oldu-
ğu sanılmaktadır. Yağışın fazla olduğu mevsimlerde, yük-
sek enerji nedeniyle çakıltaşları (Şekil 9, A2); yağışın az
olduğu mevsimlerde ise, kumtaşları (Şekil 9, Aı) oluşmuş-
tur. Şekil 9, Bı-j-2 ise, az ve çok yağışlı mevsimlerin, yağış
miktarı ve sürelerindeki düzensizliği temsil etmektedir. De-
recelenmeyi anlatmak için verilen şekilde (Şekil 9), kum-
taşı ve çakıltaşı eşit miktarda gibi görülmekteyse de, bu
kesit yerel olup egemen litoloji çakıltagıdır.

Şekil 9: Kızılbuyuviranı Çakıltaşı Üyesine özgü şematik bir dikme
kesit. 1 - Kunıtaşı, 2 - Konglomera, 1-2-Knmtası ve konglomera,
Tb-Taban, Tv-Tavan.

Figure 9: Schematic columnar section for Kizilknyuviram Conglome-
rate member .1 - Sandstone, 2 - Conglomerate, 1-2-Sandstone
and conglomerate, tb-Base, Tv-Top.

Yaş. Kalif Formasyonu'nun en üst düzeyini oluştur-
makta olup, buna da, diğer üyelere dayanılarak Helvesiyen
yaşı verilmiştir.

Ücbaş Formasyonu

Bu formasyon, çoğunlukla plaket biçimli gölgesel ki-
reçtaşlarıyla temsil edilir.

Bağılımı. İnceleme alanının kuzey kesiminde yüzeyler.
Kalif Formasyonu'yla açışız, Ofiyolitli melanj kayalanyla
açılı uyumsuzdur. Miyosen denizinin geri çekilmesinden son-
ra, arta kalan çanaklar içindeki göllerde oluşmuştur.
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litoloji Özelliği. Kirli beyaz-kül renkli, gölsel, killi,
gözenekli, yer yer karstik aşınımlı ve 2-5m kalınlıkta kaim
katmanlar, fakat çoğun 4-15sm kalınlıkta plaket biçimlidir.
Kendilerine özgü beyaz renkleriyle uzak mesafelerden ko-
layca seçilir.

Fosil Topluluğu. Gerek ince kesit gerekse yıkama ör-
nekleri içinde Ilyocypris gibba (Ramdohr), Ilyocypris brady
Sars, Caııdoııa sp., Chara sp. ve küçük Gastropoda'lar sap-
tanmıştır.

Yaş. Bu fosillere dayanılarak, formasyona Pliyosen ya-
şı verilmiştir.

YAPISAL JEOLOJİ

İnceleme alanında, fay boyutlunda kırılmalara ve ger-
çek anlamda büyük boyutlu kıvrımlara rastlanılmamıştır.
Üçbaş Formasyonu içindeki senklinal görünümü ise, formas-
yonun düzensiz tabanının neden olduğu ilksel eğimden ile-
ri gelmektedir. Buna kargın, Kalif Formasyonu'nu oluşturan
litofasiyeslerin çok sık yanal ve düşey geçişler göstermesi,
Afrika levhasının Türkiye'ye alt bindirmesiyle ilgili olabilir.
Alt bindirme deviniminin verev olabileceği düşünülürse,
bu devinimin düşey ve yanal bileşenleri de olacaktır. Bu
nedenle, Orta ve Batı Toroslar'da, Miyosen ve Pliyosen'-
den beri olan yükselmeler bu düşey bileşene bağlanabilir. To-
ros kuşağında yaygın şekilde görülen ve yanal-düşey geçişli
olan Miyosen tortullarının bu devinimden etkilenmiş olabi-
leceği kuvvetle olasıdır.

Uyumsuzluklar

Birisi Kalif Formasyonu'nun, diğeri ise Üçbaş Formas-
yonu'nun tabanında iki ayrı tür uyumsuzluk düzlemi göz-
lenmiştir. Yöredeki Ofiyolitli melanj kayaları üzerine bir-
den bire deniz ilerlemesiyle gelen Kalif Formasyonu, me-
lanj kayalarının düzensiz aşınım yüzeyleriyle açılı bir uyum-
suzluk oluşturmuştur. Birden bire deniz ilerlemesi nedeniyle
uyumsuzluk, bazan Safiye Çakıltaşı Üyesi (Tks), bazan da
İbrala Resifal Kireçtaşı Üyesi (Tki) tabanında bulunmak-
tadır (Şekil 10, AU).

Üçbaş Formasyonu (Tü) ise, Kalif Formasyonu'yla açı-
şız (Şekil 10, D), Ofiyolitli melanj kayalarıyla açılı uyum-
suzluk oluşturmaktadır.

SONUÇLA»

1. Yöredeki ofiyolitik kayaların, ilksel konumsuz bir
melanj oldukları ve oluşum yaşlarının büyük olasılıkla Ma-
estrihtiyen olduğu sonucuna varılmıştır.

2. Ofiyolitli melanj kayalarının, batıda Keçiborlu-Di-
nar'dan doğuda Sivas'a değin, Toroslar'm kuzey kenarına
yakın bir kuşakta, bazan sürekli bazan süreksiz yüzlekler
biçiminde bulunduğu; Maestrihtiyen-Alt Miyosen zaman ara-
lığında, çekim kaymalarının egemen olduğu bir mekaniz-

Sekil 10: Kalif deresi bölgesine B'dan D'ya doğru bakış. Tü-Killi
kireçtaşı ((Pliyosen), D-Acısız uyumsuzluk, Tkk-Çakıltası
(Helvesiyen), Tki-Besifal kiresta§ı (Helvesiyen), Tks-Çakıl-
taşı (Helvesiyen), Tkn-Marn, kumlası, sakıltaşı, kireçtaşı
(Helvesiyen), A.U.-Aeılı uyumsuzluk, Kk-Kadyolarit CMaest-
rihtiyen), Of-Ofiyolitli melanj.

Figure 10: Looking at the Kalif Stream region W to E. Tü-Clayey
limestone (Pliocene), D-Disconformity, Tkk- Conglomerate
('Helvetian), Tki-Beefal limestone (Helvetian), Tks-Conglome-
rate (Helvetian), Tkn-Marl, sandstone, conglomerate, limesto-
ne (Helvetian), A.TJ.-Angular unconformity, Kk-Radiolarite
OMaestrichtian), Of-Ophiolitic melange.

mayla G, GB ve B yönlerinde devinerek yerleştiği sanıl-
maktadır.

3. Neojen oluşuklarındaki yanal ve düşey geçişlerde,
Afrika ve Arap levhalarının alt bindirmelerinin etkili ola-
bileceği kuvvetle olası görülmüştür.

i. Yörede bölgesel Pliyosen'in varlığı saptanmıştır.

5. Alpin Orojenezi'nin Laramiyen (Eski stiriyen) ve
Rodaniyen fazları saptanmıştır.

6. Ofiyolitlerin ilksel konumlu yeri (kökü) kuzeyde
neresidir? sorusu ise, bugün kesinlikle yanıtlanamamıştır.
Yazara göre bu sorun, Türkiye çapında oluşturulacak bir
yerbilimci ekibinin, Kuzey Anadolu ve Toros kuşağı ofiyo-
litleri ve temel kayaları üzerinde yapacakları ayrıntılı araş-
tırma sonuçlarının karşılaştırılmasıyla çözümlenebilir.
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