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Hoyran Gölü (Isparta Büklümü) Dolayının Tektoniği

Tectonics of the Hoyran Lake (Isparta Bend) region

ALİ KOÇYİĞÎT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü.

ÖZ : Hoyran gölü dolayının tektonik gelişiminde duraylı, çekme ve sıkışma türü tektonik evreler, yinelenerek bir-
birini izlemiştir. Başlıca evreler aşağıdaki gibi özetlenebilir : (1) Liyas-Maestrihtiyen aralığında duraylı uzun bir dö-
nem ve Hoyran karbonat platformunun gelişimi; (2) Maestrihtiyen - Lütesiyen aralığında, yeğinliği gittikçe artan çek-
me tektoniği evresi : Bu sırada karbonat platformu parçalanmaya başlar; (3) Üst Lütesiyen sonunda sıkışma tekto-
niği egemen duruma geçer ve bunun sonucu olarak îç Toros ofiyolitli karışığı napı platform üzerine yerleşir. Buraya
değin geçen olay ve bunlara bağlı yapıları kapsayan dönem Eski tektonik dönem olarak adlandırılmıştır; (4) Sıkışma
tektoniğine bağlı yükselme, çekme tektoniğinin egemen duruma geçmesi, yerel suüstü olma, aşınım ve molas oluşumu,
(5) Orta Oligosen sonunda daha az yeğinlikte ikinci bir sıkışma tektoniği evresi: Bu sırada, ekaylanmalarla, karbo
nat platformu göreli ilksel konumlu özelliğe bürünürken, molas da yeni ilksel konumlu birim olur ve bölge tümüyle
karasallaşır. Ayrıca, sıkışma tektoniği rejimi çekme tektoniği rejimine dönüşmeye başlar. Eski tektonik dönemin sona
erdiği Üst Lütesiyen sonu ile, ortamın tümüyle karasallaştığı Orta Oligosen arasındaki dönem de Geçiş dönemi olarak
adlandırılmıştır; (6) Orta Oligosen sonundan günümüze değin egemen olan çekme tektoniği dönemi: Yeni Tektonik
dönem «Neotektonik dönem» olarak adlanan bu dönemde bölgesel kabarma, blok faylanma, alkalen volkanizma ger-
çekleşir ve bölge günümüzdeki görünümünü kazanır.

ABSTEACT : In the tectonical evolution of the Hoyran Lake region, stable, tensional and compressional phases
have followed each other recurringly. Main tectonical phases can be summarized as follows : (1) During the interval
of Liassic - Maestrichtian, a long stable phase and the development of Hoyran carbonate platform; (2) During the in-
terval of Maestrichtian to Lutetian, tensional tectonism phase of gradually increasing intensity: During this phase,
carbonate platform starts to be fragmented; (3) At the end of Upper Lutetian, compressional tectonics become domi-
nant, and as a result of this, Internal Taurus ophiolitic melange nappe is emplaced on Hoyran carbonate platform.
The period including the geologic events occurred up to here, and structures caused by these events has been called as
Paleotectonic period; (4) Uplifting, local emergence, erosion, formation of molasse as a result of compressional tec-
tonism, and dominant tensional tectonism; (5) A second compressional tectonism phase of lesser intensity at the end
of Middle Oligocene: During this phase, by thrusting, the carbonate platform acts as a para - autochthonous unit
while the molasse takes a new autochthonous position, and the region becomes complately terrestrial. In addition to
this, the regime of compressional tectonism begins changing to a character of tensional tectonism. The period between
the Paleotectonic period, which ceased at the end of Upper Lutetian, and the end of Middle Oligocene, during which
the region becomes entirly terrestrial, has also been called as Transition period; (6) Tensional tectonism period,
which has been dominating from the end of Middle Oligocene to present : During this period named as Neotectonic
period, regional swelling, block - faulting, alkaline volcanism take place and the region acquires its present appearen-
c e .

GİRİŞ lanır (Şekil 1). Diğer taraftan yazar, Toros karbonat plat-
Antalya körfezi kuzeyinde, Toros kuşağının, genel D - B formunun kuzey kesimini îç Toros, güney kesimini Dış To-

gidişindeki değişmeyle oluşan, yaklaşık ters «V» biçimli ke- ros kuşağı olarak benimsemiş olup, günümüzde, kuzey kö-
simi, Blumenthal (1963) tarafından İsparta Büklümü «Co- kenli napların îç Toros kuşağında, güney kökenli naplarm
urbure d'Isparta» olarak adlandırılmıştır. Kuzey kesimi ise Dış Toros kuşağında yüzeylediğini ve her iki nap grubu
(yaklaşık Denizli - Ahırlı çizgisinin kuzeyinde Kalan alan) arasındaki varsayımsal çizginin de, îç ve Dış Toros kuşak-
«Göller Bölgesi» olarak da anılan Isparta Büklümü, kabaca lan arasındaki sınırı oluşturduğunu düşünmektedir (Şekil
Denizli, Fethiye, Antalya, Alanya, Akseki, Ahırlı, Seydişehir, 1). Bu arada, tüm îç Toros kuşağı boyunca (kabaca Munzur
Beyşehir, Akşehir, Çay, Afyon, Sandıklı ve Çivril ile sınır- dağları, Şarkışla güneyi, Pınarbaşı dolayı, Yahyalı - Karsan-
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ti - Pozantı arası, Ulukışla havzas, Bolkar dağlan ve güne-
yi, Ayrancı havzası, Karaman - Ermenek - Bozkır dolayı, İs-
parta Büklümü kuzey kesimi, Köyceğiz - Marmaris dolayı)
yer yer değişik boyutlarda yüzeyleyen, benzer bileşenlerden
oluşmuş, aynı tektonik yapıyı sergileyen, kuzey kökenli ofi-
yolitli karışık yüzlekleri «Klipler», kuşağın değişik yörele-
rinde ayrı ayrı adlandığından bir terimler kargaşası sözko-
nusudur. Bu nedenle yazar, yerleşim yaşına bakmaksızın,
dağılımı ve tanımı yukarıda kısaca belirtilmiş olan ilksel
konumsuz kaya topluluğu için tç Toros ofiyolitli karışığı
napı adını kullanmayı yeğlemiştir.

Önemli sorun, Toroslar'da yüzeyleyen ilksel konumsuz
birimlerin (Beyşehir - Hoyran Napı, Hadım Napı, Antalya
Napları, Teke Napları) köken ve yerleşim yaşlarıyla ilgili
dir. Özellikle, büklümün güney yarısında yüzeyleyen Antal
ya napları (Lefevre, 1967) ile, kuzey kesiminde yüzeyleyen
Hadım Napı (Blumenthal, 1944), Beyşehir - Hoyran Napı
(Gutnic ve diğerleri, 1968) Likya (Teke) Napları'nın (Gra
ciansky, 1967) aynı ya da farklı kökenli olduğu sorunu çö-
züme kavuşturulamamıştır. Bazı yerbilimciler (Brunn ve
diğerleri, 1971; Monod, 1977; Marcoux, 1979; Ricou, 1980,
Güvenç, 1981) tüm napların kuzey kökenli olduğunu savu-
nurlarken, diğer bazıları da (Dumont, 1976; Biju-Duval ve
diğerleri, 1977; Uysal ve diğerleri, 1980; Yılmaz ve diğerle-
ri, 1981; Şengör ve Yılmaz, 1981) Antalya Napları'nın güney,
diğerlerinin ise kuzey kökenli olduğunu belirtmektedirler.

Diğer taraftan önemli bir sorun da, son yıllarda gün-
cellik kazanan «Türkiye'nin yeni tektoniği» konusudur. Bu
açıdan, yörede hemen hemen yok denecek kadar az çalışma
vardır (Dumont ve diğerleri, 1979).

Yazar, Hoyran gölü dolayının, Liyas'tan günümüze de-
ğin geçirdiği tektonizma evrelerini, onların neden olduğu
yapıları ve yörenin yeni tektoniğini açıklamayı ve yukarıda
sözü edilen iki soruna katkıda bulunmayı amaçlar.

TEKTONİZMA

Çalışma alanı Orta ve Üst Alpin devinimlerden etkilen-
miş olup, ortamı etkileyen egemen gerilim (stress) türü ve
onların neden olduğu yapısal ve sedimanter oluşumlara gö-
re, çok yalın olarak üç tektonizma dönemi ayırtlanmıştır
(Şekil 2). Bunlar (1) Eski tektonik dönem, (2) Geçiş döns-
mi ve (3) Yeni tektonik dönem olarak adlandırılmıştır.
Eski Tektonik Dönem

Hoyran karbonat platformunun {Toros karbonat plat-
formunun İsparta Büklümü kuzeyinde kalan kesimi) geliş
meye başladığı Liyas'dan, îç Toros ofiyolitli karışığı napı-
nın platform üzerine yerleştiği Üst Lütesiyen sonuna değin
olan süre içinde, ortama egemen olan çekme ve sıkışma tek-
toniği olay ve yapılarını kapsayan dönemdir (Şekil 2).

Hoyran grubu, güney - güneybatıdan kuzey - kuzeydo
ğuya doğru aşmalı bir deniz ilerlemesiyle Liyas'da çökelme-
ye başlamış ve deniz ilerlemesiyle yaşıt, yaklaşık D-B doğ-
rultulu bir çekim fayının oluşumuyla da Hoyran karbonat
platformu belirginleşmiştir (Koçyiğit, 1980). Çekme tekto-
niğinin (Tensional tectonism) neden olduğu bu kırık bo-
yunca çıkan bazik akıntılar (diyabaz), platform tortulları-
nın alt düzeylerinde siller oluşturmuştur (Haude, 1968;
Despraırıes ve Gutnic, 1970; Gutnic, 1977; Acar ve Biliyul,
1974; Monod, 1977; Demirkol ve diğerleri, 1977; Koçyiğit,
1980; öztürk, 1981). Sözü edilen çekim fayı (Hoyran-Bey
şehir fayı), Yeni tektonik dönemde yeniden etkinlik kazan-
mış ve Beyşehir grabeninin gelişimine neden olmuştur.

Şekil 1 : İsparta Büklümü ve çabşma alanının (1) ko-
numu.

Figure I : Location of İsparta Bend and study area (IV

İçinde Hoyran grubunun çökeldiği Hoyran karbonat
platformu, tortulların kayatürü ve biyofasiyes özelliklerin
den de kolayca anlaşılacağı gibi, Liyas başında geçirdiği bu
kısa süreli çekme tektoniği rejiminden sonra, çok sığ ve du-
raylı bir deniz olma özelliğini, Üst Liyas'dan Maestrihti-
yen'e değin korumuştur (Şekil 2). Liyas başlangıcındaki çek-
me tektoniği ve bazik sillerin oluşumu, daha güneyde bir
okyanus açılımıyla ilgili olabilir (Güney Tetis kolunun Tri-
yas'ta başlayan açılımı) (Horstink, 1971; Dumont ve diğer-
leri, 1972; Biju-Duval ve diğerleri, 1977; Yılmaz ve diğerle-
ri, 1981; Şengör ve Yılmaz, 1981). Ancak Maestrihtiyen'den
başlayarak, çekme tektoniğinin yeniden etkinlik kazandığı
görülür (Şekil 2). Bu durum, sığ platform tortullarının ya-
nısıra çörtlü, planktonik fosilli kireçtaşı, radyolarit ve de-
niz altı akma ve kaymalarının egemen olduğu olistostro-
mal - türbiditik özellikli flişlerle temsil edilen derin deniz
faslyesinin gelişimiyle kanıtlanır, özellikle pelajik tortul-
lar arasındaki sığ karbonat breşlerinden oluşan olistostrom-
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lar, tortullaşmayla yaşıt çekme tektoniğinin en iyi belir-
tecidir.

Blok faylanma başlangıcı olarak nitelenebilecek olan bu
yeğin çekme tektoniğinin, Maestrihtiyen'de birden bire or-
taya çıkması bir rastlantı olmayıp, bölgesel tektonizma ile
yakından ilgilidir. Çünkü, kuzey kökenli ofiyolitli karışık
naplarının, Toros platformunun kuzey kenarına, Kampani-
yen - Maestrihtiyen aralığında yerleştiği bilinmektedh
(Ricou ve diğerleri, 1975; Koçyiğit, 1976; Özgül ve diğerleri,
1978; Ricou, 1980; Altıner, 1981).

Maestrihtiyen - Paleosen ve Alt Eosen boyunca, sığ ve
derin deniz fasiyesleri, çekme tektoniği denetiminde, birlik-
te oluşumlarını sürdürmüş, Lütesiyen'de ise, ortam tümüyle
derin deniz özelliğine bürünmüştür (Şekil 2). Çünkü Lütesi-
yen sırasında, sığ karbonat platformundan ve ofiyolitli ka-
rışıktan türeyen karasal kırıntılıların egemen olduğu otur-
ma/yıkılma yapılı flaksotürbidit, yakınsak türbidit, ıraksak
türbidit ve bunlarla ardaşıklı planktonik fosilli biyomikrit-
lerle temsil edilen derin denizel özellikli bir fliş (Dereköy
formasyonu) oluşmuştur. Tabanda, sığ ortamı sıralayan ne-
ritik karbonat fasiyesinden, çoğun birkaç metre kalmlıklt
ve breşik yapılı derin deniz kireçtaşı düzeyiyle, birden bire
derin denizel flişe geçilmesi, ilkin Maestrihtiyen'de başla
yan duraysızlıgm Lütesiyen'de iyice arttığını ve platformun
blok faylanmaya uğradığını kanıtlar.

Üst Lütesiyen ise, duraysızlıgm ve çekme tektoniğinin
doruk noktasına eriştiği andır. Ayrıca fliş içinde ofiyolitli
karışıktan türeyen bileşenlerin artması, ilerlemekte olan

ofiyolitli karışık napının iyice yaklaştığının bir belirtecidir
Üst Lütesiyen sonunda, mekanik bakmdan, en büyük geri-
lim ekseni düşey konumdan yatay konuma değişirken, o -
tam tümüyle sıkışma tektoniğinin (compressional tectonism)
denetimine girmiş ve bunun sonucu olarak, kuzey - kuzey-
doğudan güney - güneybatıya doğru ilerlemekte olan îç To-
ros ofiyolitli karışığı napı, platform üzerine, yaklaşık bu-
günkü konumunda yerleşmiştir (Şekil 3 ve 4).

Gutnic ve diğerlerince (1968), bir kesimi Beyşehir - Hoy -
ran Napı olarak adlanan İç Toros ofiyolitli karışığı napının,
ilksel konumlu Hoyran karbonat platformu üzerine yerle-
şimi, onun oluşturduğu yapısal öğeler ve çökelmenin sona
ermesi, Üst Lütesiyen sonunda ortama egemen olan sıkış-
ma tektoniğinin en belirgin kanıtlarıdır (Koçyiğit, 1982).

İç Toros ofiyolitli karışığı napı. Kısa tanımı yazının
giriş bölümünde verilmiş olan İç Toros ofiyolitli karışığı
napı, İsparta Büklümü kuzey kesiminde, bugünkü konu-
muyla, Hoyran grubunca oluşturulan değişik eksen konum-
lu bir senklinal yapı içinde, büklümün genel gidişine uygun
büyük boyutlu bir klip olarak yer alır (Şekil 3). Bölgedeki
Yeni tektonik dönemde, sıkışma tektoniğine bağlı yapılar,
oldukça karışık bir konuma büründürülmüş ve yer yer de,
Yeni tektonik dönemde çökelen karasal tortullarla örtül-
müştür (Şekil 4).

îç Toros ofiyolitli karışığı napının kuzey dokanağı, ça-
lışma alanı içinde, güneydoğuda Celeptaş köyü doğusundan
başlayarak kuzeybatıya doğru Armutlu ve Aydoğmuş köy-
lerine değin uzanır. Armutlu ve Aydoğmuş köyleri arasında,
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Çayıryaka - Armutlu fayının taban bloğundaki bir tektonik
pencerede son kez gözlendikten sonra, aynı fayın tavan blo-
ğunda (Karadilli grabeni) alüvyon altında kalır (Şekil 4).
fnceleme alanı dışında güneybatıya doğru izlenecek olursu,
Şuhut ilçesinin 10 km kadar güneyinde yeniden yüzeyler
(Şekil 3) fakat 4-5 km kadar bir uzanımdan sonra, Üst
Miyosen - Pliyosen yaşlı lav ve tüflerin (Kızılcık formas-
yonu) altında yeniden yiter. Daha batıda Dombayova gra-
beni içinde alüvyon altında kaldıktan sonra Dinar-Homa
dolayında kuzeybatı doğrultusunda yeniden yüzeyler ve da-
ha sonra güneybatıya dönerek Çivril grabeni içinde genç
karasal çökel ve alüvyonlarla örtülür. Çalışma alanı içinde,
çoğun Kızılcık formasyonunca açılı uyumsuzlukla örtülme-
sine karşın, yaklaşık 200 km boyunca kolayca izlenir ve bu
uzanım boyunca, özellikle Armutlu ve Celeptaş köyleri ara-
sında, çok sayıda KD - KB gidişli çekim faylarıyla ötelenir
(Şekil 4). inceleme alanı dışında doğuya doğru gidildiğin-
de, Beyşehir grabeni içinde kalır fakat Beyşehir güneyinde
yeniden yüzeyler.

Napm güney dokanağı ise, yine çalışma alanının gü-
neydoğusunda Yukarıtırtar köyünün güneyinde KB-GD
doğrultusunda 1 km kadar yüzeyledikten sonra, Yukarıtır-
tar köyüne gelindiğinde KD - GB doğrultulu Tırtar çekim
fayı tarafından kesilir ve fayın tavan bloğundaki Kızılcık
formasyonu tarafından örtülür (Şekil 4). Ancak kuzeybatı-
da Aşağıkaşıkara köyünün 2 km kadar kuzeybatısında ye-
niden yüzeyler ve Arızlı köyüne değin çok özgün bir şekil-
de izlenir. Arızlı köyü batısında alüvyonlarla örtülen sürük-
lenim düzlemi, Çiçektepe köyünün 3 km doğusunda yeniden
gözlenir ve yaklaşık 3 km kadar izlendikten sonra alüvyon
altında kalır (Şekil 4). Daha batıya doğru gidildiğinde Hay-
darlı bucağı batısında «çalışma alanı dışı) Üst Miyosen -
Pliyosen yaşl tüf ve aglomeralar ve Alt - Orta Oligosen yaş-
lı çakıltaşlarmm (Akçaköy formasyonu) aşmımıyla oluşan
aşınım pencerelerinde 0.5 ile 1 km arasında değişen sürek-
lilikte birkaç kez daha yüzeyler. En batıda ise, Burunkaya
köyünden Çapalı köyü batısına değin GB - KB doğrultu
sunda Dombayova grabeninin doğu kenarı boyunca 4 km
kadar daha izlendikten sonra, aynı grabenin alüvyonları ve
Akçaköy formasyonunu oluşturan molaslar tarafından uyum-
suzlukla örtülür (Şekil 4). Ancak doğu - güneydoğuda Bar-
ladağ batısında yeniden yüzeyler. Napm güney dokanağmm,
çalışma alanı içinde gözlenebilen uzunluğu toplam 16 km
olup, geri kalan kesimi ya alüvyonlarla, ya da Alt - Orta Oli-
gosen yaşlı Akçaköy formasyonu ve Üst Miyosen - Pliyosen
yaşlı Kızılcık formasyonlarmca açılı uyumsuzlukla örtülür.
Güney dokanağm gidişi, çalışma alanı doğusunda K60°B,
orta kesiminde K85°B, batı kesiminde ise, İsparta Büklümü'-
ne uyarak G70°B dan G35°D ya değin değişir (Şekil 3). Böy-
lece, Liyas - Üst Lütesiyen yaşlı ilksel konumlu Hoyran gru-
bunun oluşturduğu senklinal içinde yer alan İÇ Toros of i-
yolitli karışığı napı, ilksel konumlu temelle birlikte, ekseni
yaklaşık KB-GD doğrultulu ve KB ya dalımlı fakat gü-
neybatı kanat üzerine (İsparta Büklümü'nün batı kanadı :
Yaklaşık Antalya - Eğridir - Afyon çizgisinin batısında ka
lan alan) devrik (?) ya da bakışımsız bir antiklinal oluştu-
rur (Şekil 3).

Köken, Yaş ve Devinim yönü. Ofiyolitli karışığı oluş-
turan bileşenlerin büyük çoğunluğu (ofiyolit dilimleri, me-
tamorfitler, radyolaritler, yastık lavlarla ardaşıklı pelajik
mikritler, çörtler, vb. gibi okyanusal havza kökenli kaya bi-

rimleri), Hoyran grubuna, özellikle ortam bakımından ya-
bancıdır. Bu nedenle ofiyolitli karışığın oluşum ortamının,
Hoyran karbonat platformunun dışında aranması gerekir.
Gerek İsparta Büklümü kuzey kesiminde, gerekse onun do
ğusunda kalan tüm Toros kuşağında, iç Toros ofiyolitli ka-
rışığının bileşenleri, çoğun okyanusal havza ve kıta kena-
rına özgü kayalar olup, nap içinde, doğudan batıya gelin-
dikçe daha genç bileşenlere rastlanılmaktadır. Dolayısıyla
napm yerleşim yaşı da değişken olup, birden çok evrede
gerçekleşmiştir. Bu konuya, sonuçlar ve tartışma bölümün-
de ayrıntılı değinileceğinden, burada yinelenmeyecek, yal-
nızca çalışma alanımızdaki yerleşim evresi konu edilecek-
tir.

Çalışma alanında, tç Toros ofiyolitli karışığı napı, ta-
banda, Üst Lütesiyen yaşlı flişle temsil edilen Dereköy for-
masyonu üzerinde tektonik dokanakla yer alırken, tavanda,
Alt - Orta Oligosen yaşlı molasla temsil edilen Akçaköy for-
masyonuyla açılı uyumsuz olarak örtülür (Şekil 2). Bu ne-
denle napm, ilksel konumlu Hoyran karbonat platformu
üzerine yerleşimi Üst Lütesiyen sonudur.

İlksel konumsuz kaya topluluklarının tektonik devini-
mi, devinim yönü ve kökeni ile ilgili bulgular çok eski olup,
ilkin Blumenthal (1944), Toroslar'in değişik yörelerinde
yaptığı çalışmalarla, büyük boyutlu, ilksel konumsuz bir ka-
ya topluluğunun varlığını saptayarak onu «Hadım Napı»
olarak adlamış ve bu kaya topluluğunun kuzeydoğudan gü-
neybatıya doğru 80 km kadar devinmiş olduğunu belirtmiş-
tir. Ricou ve diğerleri (1975), İsparta Büklümü ve daha ba
tıda kalan kesimlerde yüzeyleyen ilksel konumsuz kayala-
rın, kuzeyde ortak bir kökenden türediğini önermişlerdir.
Monod (1977) ise, Beyşehir - Hoyran Napı'nm, onun güne-
yindeki (Bademli - Seydişehir dolayı) bir devrik kıvrıma da-
yanarak, kuzeydoğudan güneybatıya doğru devinerek yer-
leştiğini vurgulamıştır.

İsparta Büklümü kuzey kesiminde ise, İç Toros ofiyo
ütü karışığı napmın devinim yönü doğu - kuzeydoğudan ba
ti - güneybatıya doğrudur. Bunu kanıtlayan veriler arasında :
(1) Ofiyolitli karışığın hamuru içinde yüzer konumlu ki-
reçtaşı olistoüt ve bloklarının uzun eksenlerinin yaklaşık
doğuya dalımlı olmaları; (2) Dış kökenli ve bol ofiyolit ge-
reçü olistostrom ve tektonik breşlerin napın güney doka-
nağı boyunca yoğunlaşmış bulunması; (3) Napm güney do
kanağmdaki ilksel konumlu kayaların, kuzey dokanağmda
kilere oranla çok daha yeğin tektonizmaya uğramış olmala
rı, Örneğin, Yukarıtırtar köyü güneyi ile Arızlı köyü güney-
doğusunda ve ona yakın yerlerde (30-40 m genişliğindeki
bir kuşak içinde), ilksel konumlu füş içindeki pelajik kireç-
taşlan tümüyle breşleşirken, türbiditler içindeki çakıllar
da uzayıp yassılaşmışlar ve sistemli biçimde makaslama kı-
rıklarıyla bölünmüşlerdir. Çakıllardaki bu kesme kırıkları
boyunca 2 -15 mm arasında değişen kayma ve bindirmeler
gelişmiş olup, çakılların uzun eksenleri DKD dalımlıdır; (4̂
Napm kendi içindeki bindirimli yapmm (imbricated struc-
ture) aim kesimi de doğu - kuzeydoğudan batı-güneybatıya;
(5) Napm yerleşimi sırasında ilksel konumlu birimde geli
şen ve ona göreli ilksel konum özelliği kazandıran ekaylan-
ma da kuzeydoğudan güneybatıya doğrudur (Martin, 1969;
Monod, 1977; Koçyiğit, 1980).

Yine bütün bu veriler, İç Toros ofiyolitli karışığı napı-
nm kuzeydeki bir kökenden, doğu - kuzeydoğudan batı-gü
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neybatıya doğru devinerek Hoyran karbonat platformu üze-
rine yerleşmiş olduğunu kanıtlamaktadır.

Hoyran Karbonat platformunun ekaylanması. Bu yapı
biçiminin en güzel örnekleri, İsparta Büklümü'nün doğu
kanadındaki (Yaklaşık Antalya Eğridir - Afyon çizgisinin
doğusundaki alan) Akseki yöresinde Akseki ekayları (Mar-
tin, 1969); Senirkent kuzeyinde Uluğbey itki fayı (Şekil 4);
daha kuzeybatıda ise Homa yöresinde Kocayayla ve Akdağ
bindirmeleridir (Öztürk, 1981). Akseki dolayında, Mesozo-
yik-Alt Tersiyer yaşlı, ilksel konumlu platform kayaları,
Paleozoyik yaşlı temelleriyle birlikte kuzeydoğudan güney-
batıya doğru kendi içinde birkaç kez ekaylanmıştır (Martin,
1969). Senirkent dolayında, Liyas-Üst Lütesiyen yaşîı Hoy
ran grubunun, Jura yaşlı alt bölümü, Uluğbey itki fayı bo-
yunca kuzey - kuzeydoğudan güney - güneybatıya doğru, gru •
bun en üst birimi olan Lütesiyen yaşlı fliş üzerine bindir-
miştir (Koçyiğit, 1980). Homa yöresinde ise, Kocayayla me-
tamorfitleri, Liyas yaşlı kırıntılılar üzerine; onlar da Üst
Kretase yaşlı kireçtaşları üzerine yine aynı yönde ekaylana
rak bindirmiştir (Öztürk, 1982).

Bu veriler, bir taraftan, Üst Lütesiyen sonundaki ege
men sıkışma tektoniğinin ürünü ve kanıtı olurken, diğer
taraftan da, dolaylı olarak, iç Toros ofiyolitli karışığı na-
pmın kuzey kökenli olduğunu göstermektedir. Çünkü ekay
lanma, platform üzerine napm yerleşimiyle eg yaşlı ve aynı
sıkışma tektoniğinin sonucudur.

Kıvrımlanma. Çalışma alanında yüzeyleyen kaya bi-
rimleri Kaledoniyen, Alpin Orta Yapısal katın alt ve üst
askatı ve Üst Alpin devinimlerden etkilenerek kıvrımlan-
mıştır (Şekil 4 C, A2, A2, A3). tç Toros ofiyolitli karışığı
napmın kuzey dokanağı altında yer alan Paleozoyik ve
Mesozoyik - Alt Tersiyer yaşlı kayalarda gelişmiş egemen
kıvrımlanma ekseni doğrultusu, bölgenin genel yapısına
uygun olarak KB-GD gidişlidir (Şekil 4Bı). Napm güney
dokanağı altında yer alan Hoyran grubunda gelişmiş kıv-
rımların eksen doğrultuları, yeni tektonik dönemde aşın
değişmiş olmasına karşın, saptanabilen ortalama değer
K70"D gidişlidir (Şekil 4, B2). İnceleme alanı dışında Homa
yöresinde ise, yine Mesozoyik - Alt Tersiyer (Oligosen önce-
si) yaşlı ilksel konumlu kayalarda gelişmiş ortalama kıvrım
ekseni K74°B gidişlidir.

Ortalama kıvrım ekseni gidişlerine göre, Mesozoyik - Alt
Tersiyer (Oligosen öncesi) yaşlı Hoyran platformu kayala-
rının, Üst Lütesiyen sonundaki sıkışma tektoniği sırasında,
yaklaşık K20°B ile K16°D arasında değişen yatay bir sıkış-
ma geriliminin (Şekil 4, P2) etkisiyle kıvrımlandığı sonucu-
na varılır. Bu değer ise, Üst Lütesiyen sonunda, yaklaşık bir
K - G sıkışmasının varlığını kanıtlamaktadır.
Geçiş Dönemi

Sıkışma tektoniğinin yeğinliğini yitirdiği Üst Lütesiyen
sonundan, Yeni tektonizma döneminin başladığı Orta Oligo-
sen sonuna değin olan ve başlıca yükselme - aşınım ve molas
oluşum olaylarını kapsayan süreç Geçiş dönemi olarak ad-
landırılmıştır.

Üst Lütesiyen sonundaki sıkışma tektoniği sonucu, îç
Toros ofiyolitli karışığı napının Hoyran karbonat platfor-
mu üzerine yerleşmesiyle, İsparta Büklümü doğu kanadı ve
batı kanadının güney kesimleri yavaş yavaş yükselerek su-

üstü olmuş ve aşınmaya başlamıştır. Aşınım ürünleri, ba
ti - kuzeybatıda (Büklümün kuzeybatı kenarı) oluşan çukur-
da yığışarak, sıkışma tektoniği rejiminden çekme tektoniği
rejimine geçişi temsil eden molasları oluşturmuştur ,Penck,
1918; Parejas, 1942; Gutnic, 1977; Poisson, 1977; Koçyiğit,
1980; Öztürk, 1982).

Lütesiyen sonunda, Büklümün doğu kanadı ile batı ka-
nadının güney kesimleri (Beydağları - Fethiye dolayları)
su üstüne çıkarak aşınırken, Büklümün yalnızca batı kana-
dının kuzey kenarında (Keçiborlu - Dinardan Denizli batı-
sına değin olan kesim) gerileyen sığ bir denizde, Alt-Orta
Oligosen boyunca molas oluşumu sürmüştür (Parejas, 1942;
Blumenthal, 1960; Graciansky, 1968; Brunn ve diğerleri,
1971; Poisson, 1977; Koçyiğit, 1980; Öztürk, 1982). Tavas (De
nizli) yöresinde, molas, yine ofiyolitli - bloklu bir seriyi
uyumsuzlukla üstlenmiştir (Boray ve diğerleri, 1973). Bu
durum, İç Toros ofiyolitli karışığı napmın, Oligosen'den
önce, İsparta Büklümü kuzeybatı kenarına da erişmiş oldu
ğunun önemli bir kanıtıdır. Dolayısıyla, Alt-Orta Oligosen
yaşlı molas, İsparta Büklümü'nün kuzey kesiminde, Lütesi
yen sonunda ortaya çıkan sıkışma tektoniği ile Orta Oligo-
sen sonunda başlayan Yeni tektonik dönemi birbirinden
ayıran Geçiş döneminin en ayırtman belirtecidir.

Orta Oligosen sonuna doğru, İsparta Büklümü kuzey
kesimi, Üst Lütesiyen sonundakine oranla, daha az yeğin-
likte, ikinci bir sıkışma tektoniğinin denetimine girmiştiı
(Şekil 2). Bunun sonucu olarak, molaslar kıvrımlanmış ve
bölge yükselerek suüstü olmuştur. Böylece, Üst Lütesiyen
sonundaki en yeğin sıkışma tektoniği ile yükselerek suüstü
olan alanlara ek olarak, Orta Oligosen sonunda, İsparta
Büklümü batı kanadının kuzey kenarı da (Menderes Masi
fi yöresi) suüstü olmuştur. Orta Oligosen sonu, Toroslar'm,
doğuda Karaman'dan batıda Milas (Muğla) dolayına değin
olan kuzey kenarında, Üst Lütesiyen'den sonra ikinci önem-
li yükselme ve aşınım evresidir. Diğer taraftan, Toroslar'm
kuzey kenarının bölgesel yükselmesine karşın, güney kena-
rında, Orta Oligosen sonundan başlayarak bir çökme alçal-
ma başlamış ve Alt Miyosen'de, güneyden kuzeye doğru
bir deniz ilerlemesinin (transgresyonun) tetiğini çekmiştir
(Graciansky, 1968; Brunn ve diğerleri, 1971; Poisson, 1977;
Gökten, 1976; Koçyiğit, 1976; Akbulut, 1977; Gedik ve diğer
leri, 1980). Deniz ilerlemesi Alt-Orta Miyosen boyunca sür
müş ve erişebildiği en kuzey çizgi, İsparta Büklümü kuzev
kesiminin güneyinde kalmıştır. Bu durum, belirtilen yörede,
Orta Oligosen sonu-Üst Miyosen aralığında denizel tortul
ların bulunmayışı ve Alt-Orta Oligosen yaşlı molasların,
Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı karasal tortullarla açılı uyum-
suz olarak örtülmesiyle kanıtlanır.

Orta Oligosen sonundaki sıkışma tektoniğinin en belir-
gin izi, molasların aşırı kıvnmlanması ve yer yer, Liyas
Üst Lütesiyen yaşlı Hoyran grubu kayalarının molaslar üze-
rine bindirmiş olmasıdır.

Kıvrımlanma ve Bindirme. Molaslarla temsil edilen
Akçaköy formasyonundaki ortalama kıvrım ekseni gidişi
K86°B/20° dir (Şekil 5B3). önemli bindirme ise, yaklaşık
K - G doğrultum ve batıya eğimli Kadılar itki fayı boyunca
gerçekleşmiştir (Şekil 4, A).

Gerek Kadılar itki fayı, gerekse molaslardaki kıvrım-
lar, yaklaşık D-B doğrultulu bir sıkışma tektoniğinin var-
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lığını kanıtlamaktadır (Şekil 4, P3). Orta Oligosen sonun-
da, ikinci kez ortama egemen olan sıkışma tektoniği rejimi,
mekanik bakımdan en büyük gerilim ekseni (principal stress
axis) yatay ve yaklaşık D - B yönelimli olan bir mekanizma
ile denetlenmiştir (Şekil 4, P3). Buna koşut olarak, D - B yö-
nelimli gerilim ekseni boyunca, sıkıştırmanın batıdan do-
ğuya doğru daha yeğin olması nedeniyle, molaslar yaklaşık
K - G eksenleri boyunca kıvrımlanmış ve batı kanadı dik,
bazan doğuya devrik ve yatık kıvrımlar oluşturmuştur. Sı-
kışmanın daha ileri aşamasında ise, Liyas - Üst Lütesiyen
yaşlı Hoyran grubu kayaları, Kadılar itki fayı boyunca ba-
tıdan doğuya doğru molasar üzerine bindirmiştir (Şekil 4).
Bu olay, İsparta Büklümü kuzey kesiminde, Üst Lütesiyen
sonundaki ilk sıkışma tektoniğinden sonra ikinci önemli
olaydır. İsparta Büklümü, bugünkü geometrik biçiminin
büyük bir bölümünü, D - B yönlü bu sıkışma - yaklaşma ola •
yi sonucu kazanmıştır.

Yeni Tektonik Dönem

Yerel olarak, İsparta Büklümü kuzey kesiminde Orta
Oligosen sonunda, tüm Orta ve Batı Anadolu'da ise Üst Mi-
yosen sonu - Pliyosen başında ortaya çıkan ve çekme tek-
toniği denetiminde günümüze değin süregelmiş olan olay,
yapı ve bunlara bağlı oluşukları kapsayan dönem Yeni tek-
tonik dönem «Neotektonik dönem» olarak adlandırılmıştır
(Şekil 2).

Akarsu yatağı, delta ve göl ortamlarında oluşmuş tor-
tullar, bunlarla yanal-düşey geçişli ve eş yaşlı alkalen vol-
kanizma ürünleriyle, bunları denetleyen blok - faylanma tü-
ründeki tektonik rejim, bu dönemin önemli öğeleridir.

Büklümün kuzey kesimi, bölgesel olarak KD - GB, KB -
GD ve K - G gidişli çekim fayları arasında kalan değişik
boyutlu çok sayıda bloktan oluşur. Bunlardan bazıları çö-
küntü, diğer bazıları ise yükselti alanlarını temsil eder. Ça
lışma alanı ile sınırlanan kesim ise, KD-GB gidişli fay
takımı ile yaklaşık K - G gidişli fay takımlarının kesişme -
siyle biçimlenen iki büyük çöküntü alanı (Karadilli ve Hoy-
ran grabenleri) ve bunlar arasında kalan bir yükselti ile
(Kılmçlağın Dağı horstu) sıralanır (Şekil 4).

Üst Miyosen sonu-Alt Pliyosen, Pliyosen sonu ve Ple-
yistosen sonunda olmak üzere, başlıca üç evrede yeğinlik
kazanan blok - faylanma ile, çalışma alanı çok sayıda bloğa
bölünmüştür. Blokları sınırlayan faylar çoğun verev atımlı
olup, batıdan doğuya doğru, önemli faylar arasında Akça-
köy, Küçükova, Eldere, Çapalı, Büyüksancar, Kadılar - Ak-
çin, Dereköy, Senirkent, Esendere, Karacaören, Çayıryaka -
Armutlu, Gökçeali ve Hodulca fayları sayılabilir (Şçkil 4).
Sahada ölçülen 77 fay düzlemiyle hazırlanan kontur diyag-
ramında iki fay takımı saptanmıştır. Bunlar &60°D/70°KB
ve K20°D/70°KB durumlu fay takımlarıdır (Şekil 4, B, C, D).
Bu takımları oluşturan faylardan bazıları (Akdağ, Çapalı,
Eldere, Akçaköy, Kadılar - Akçin, Büyüksancar, Dereköy
Senirkent, Esendere, Gökçeali, Karacaören, Çayıryaka - Ar-
mutlu fayları) günümüzde de diri olup, enbüyük çekme ge-
rilimi yönleri K30°B ve K70°B dır (Şekil 4; Tl, T2).

Faylar boyunca saptanan düşey devinim miktarı yakla
şık 500 m dolayında olup, düşey devinim günümüzde de sür-
mektedir. Gerek inceleme alanı, gerekse tüm Orta-Batı
Anadolu'da, Üst Miyosen - günümüz aralığında egemen olan

tektonik rejim blok - faylanmadır. Bu tektonik rejimde, eş
yaşlı fakat birbiriyle kesişebilen fay takımları gelişmiştir.
Nitekim Batı Anadolu ve İsparta Büklümü'nde çok sayıda,
eş yaşlı ve kesişen fay takımları gelişmiştir. Yine saha göz-
lemleri, günümüzde diri fakat değişik doğrultulu, başka bir
deyişle birbirleriyle kesişen çekim faylarının varlığını or-
taya koymuştur (Koçyiğit, 1980). Bu durum, blok faylan-
ma olgusunun en özgün (örnek) özelliğidir. Bu özellik jeo-
fizik verilerle de doğrulanmıştır (Mckenzie, 1978; Papazac-
hos ve Comninakis, 1977).

Mekanik bakımdan, Üst Miyosen - günümüz arasında
en büyük gerilim ekseni düşey ya da ona yakın konumda
olmuş ve buna bağlı olarak eğim ve verev atımlı çekim fay-
ları gelişmiştir. Anadolu-Ege Levhasının kenarları boyun-
ca değişik doğrultuda yoğunlaşan sıkışma gerilimi, levha
içi kabukta, yine değişik doğrultuda çekme gerilimi biçi-
minde serbestleyerek, yukarıda sözü edilen fayların oluşu»
muna yol açmıştır. Sonuç olarak, 34° doğu boylamının ba
tısında kalan tüm Orta - Batı Anadolu ve Toroslar'da, Üst
Miyosen'den günümüze değin süren çekme tektoniğinin me-
kanizması, levha kenarlarındaki sıkışma geriliminin, levha
içinde yarattığı çekme gerilimine bağlı blok - faylanmadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

1. Çalışma alanının tektonik gelişiminde, yinelenerek
birbirini izleyen duraylı, çekme tektoniği ve sıkışma tekto
niğine bağlı olay ve jeolojik yapılar başlıca üç tektonizma
dönemine ayrılmıştır. Bunlar sırayla, Liyas'da başlayıp Üst
Lütesiyen sonuna değin süren ve platform üzerine, İç To-
ros ofiyolitli karışığı napının, tektonik olarak, üzerlemesiy-
le sona eren Eski tektonik dönem «Paleotektonik dönem»;
Üst Lütesiyen sonu ile Orta Oligosen sonu aralığında ger-
çekleşen ve molas oluşumuyla ıralanan Geçiş dönemi; Orta
Oligosen sonunda başlayıp günümüze değin süren ve çekme
tektoniğiyle denetlenen Yeni tektonik dönemdir.

2. Kuzey Anadolu üzerleme kuşağında yer alan ofiyo-
litli karışık, özellikle Tokat güneyi, Suşehri - Refahiye ve
Erzincan dolaylarında, oluşum ve ilk yerleşim yaşıyla ilgili
iki özellik sunar. Bunlardan ilki, karışığın, Liyas - Valanji-
niyen yaşlı sedimanter bir istifi tektonik dilimler biçimin-
de içermesi; ikincisi ise, istifin lito - biyofasiyes özelliğidir.
Sözkonusu istif, Liyas yaşlı karasal-çok sığ denizel kırın-
tılılarla başlamakta, Valanjiniyen yaşlı çörtlü - pelajik bi-
yomikritlerle birden bire sona ermektedir. Ayrıca, yer yer
spilit ve serpantinit olistostromları içeren kırıntılı düzeyler
sergilemektedir. İstif, bu özellikleriyle, tektonik bakımdan
duraysız bir ortamı ve çökelimi sırasında okyanusal kabu
ğun varlığını kanıtlar gözükmektedir. Diğer taraftan yine
aynı bölgede, ofiyolitli karışık, Üst Kampaniyen - Alt
Maestrihtiyen yaşlı ve bileşenleri çoğunlukla ofiyolitik ge-
reç olan bir taban çakıltaşıyla açılı uyumsuz olarak örtül-
mektedir (Koçyiğit, 1979). Bu gözlemler, ofiyolitli karışığın,
Neotetis'in kuzey kolu içindeki bir yitim kuşağında, en
azından Üst Kampaniyen'den önce oluşup yerleşmiş oldu-
ğunu göstermektedir. Ancak, karışım, Pliyosen sonuna de-
ğin değişik zamanlarda çekim kayması ya da diğer tektonik
yollarla, başka havzalara yeniden aktarılmıştır.

Toros karbonat platformunun kuzey kenarında (İç To
roslar) yüzeyleyen ve İç Toros ofiyolitli karışığı napı ola-
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rak adlanmış olan kaya topluluğu bileşen, tektonik yapı
oluşum ortamı, köken ve yerleşim biçimi bakımından, Ku-
zey Anadolu üzerleme kuşağında yer alan ofiyolitli karışı-
ğa büyük benzerlik göstermektedir. Nitekim Toros kuşağı
nın, doğuda Munzur dağlarından batıda Köyceğiz - Milas'a
değin olan uzanımı içinde, iç Toros ofiyolitli karışığı napı
nm bileşenleri doğudan batıya gelindikçe gençleşmektedir,
bir başka deyişle, napm yerleşimi birden çok evrede olmuş
ya da ilk yerleşiminden sonra batıya doğru yeniden akta
rılmıştır. Genel olarak Üst Kretase, Türkiye'de ilk ve yay-
gın ofiyolit - ofiyolitli karışık üzerleme ve Neotetis'in bi-
çim değişimi (deformasyonu) başlangıcıdır (Ricou ve di-
ğerleri, 1975; Dürr, 1975; Bergougnan, 1975; Özgül ve diğer-
leri, 1978; Koçyiğit, 1979; Altıner, 1981; Şengör ve Yılmaz,
1981). Örneğin, Toros platformu üzerine ya da onun kuzey
kenarına ilk ofiyolitli karışığın yerleşimi, Toroslarm doğu
ve orta bölümlerinde Üst Maestrihtiyen öncesi (Demirtaşlı
ve diğerleri, 1973; Yalçın, 1980; Tekeli, 1980; Ricou, 1980;
Altıner, 1981); Karaman - Ermenek dolayında Maestrihti
yen sonu - Lütesiyen öncesi (Koçyiğit, 1976; Gökten,. 1976;
Gedik ve diğerleri, 1979); İsparta Büklümü'nün kuzey - ku
zeydoğu kesimlerinde (Keçiborlu - Dinar - Hoyran - Bey
şehir dolayları) Lütesiyen sonu (Gutnic ve diğerleri, 1968;
Koçyiğit, 1980); İsparta Büklümü'nün batı güneybatı ke
simlerinde ise Burdigaliyen sonu - Tortoniyen öncesidir
(Graciansky, 1967; Poisson, 1977). Karaman - Ermenek do
laymda tç Toros ofiyolitli karışık napı, Maestrihtiyen yaşlı
pelajik kireçtaşları üzerinde tektonik dokanakla yeraîırketı,
Lütesiyen ve daha genç birimlerce açılı uyumsuzlukla ör-
tülür. İsparta Büklümü'nün doğu kanadında, ilksel î^onum
lu Hoyran karbonat platformunun en üst birimi olan Lü
tesiyen yaşlı flişi tektonik olarak üstleyen nap, Ait - Orta
Oligosen yaşlı molas ve daha genç karasal birimlerle açılı
uyumsuz olarak örtülür. İsparta Büklümü'nün batı kanadın
da ise, altta Burdigaliyen yaşlı birimlerle tektonik ilişki su-
nan nap, Üstte Tortoniyen yaşlı molasla açılı uyumsuz ola-
rak örtülür. Ayrıca, özellikle çalışma alanımız ve yakın çev-
resinde, çökelme, Üst Triyas'tan tJst Lütesiyen sonuna de-
ğin süreklidir. Diğer taraftan, İsparta Büklümü güney ke
siminde (Yaklaşık Denizli - Ahırlı çizgisinin güneyinde ka
lan alan) Antalya napları Alt Paleosen sırasında yerleşmiş
olup, daha genç birimlerle örtülür (Uysal ve diğerleri, 1980).

Buraya değin sözü edilen bölgesel gözlem ve bulgular,
tç Toros ofiyolitli karışığı napmın, Toros karbonat platfor-
munun kuzeyindeki bir ortamda, Üst Kampaniyen öncesi
bir zamanda oluşup yerleştiği; daha sonra Toros karbonat
platformunun kuzey kenarına, doğudan batıya doğru genç-
leşen bir sırada (Maestrihtiyen - Tortoniyen aralığında fa-
kat değişik yaş konaklarında) tektonik, çekim kayması ya
da her iki yolla aktarıldığı sonucuna varılır.

3. tç Toros ofiyolitli karışığı napının, İsparta Büklü-
mü'nün kuzey kesiminde, özellikle Keçiborlu - Dinar çizgi-
sinin doğusunda ve Beyşehir'in batısında kalan alan için-
de, Üst Lütesiyen sonunda yerleşmiş olduğu kanıtlanmış ve
onun, İsparta Büklümü kuzey kesimindeki dağılımı harita-
lanmıştır. Daha önce birçok araştırmacı tarafından (Gut-
nic ve diğerleri, 1968; Brunn ve diğerleri, 1971; Gutnic, 1977;
Monod, 1977; Poisson, 1977; Dumont, 1976; Gutnic ve diğer-
leri, 1979; Uysal ve diğerleri, 1980) tç Toros ofiyolitli karı-
şığı napmın, İsparta Büklümü kuzey kesimindeki uzanımı
tam olarak çizilmediği gibi, yaklaşık Çiçektepe - Şuh ut çiz-

gisinin batısında kalan kesimi de, Teke (Likya) Napları ola-
rak gösterilmiş ve yerleşimi Burdigaliyen sonu olarak belir-
tilmiştir. Buradaki yanlışlık, Alt - Orta Oligosen yaşlı mo-
lasların, Miyosen olarak yaşlandırılması ve İç Toros ofiyo
litli karışığı napmın altında yer aldığı görüşünden kaynak-
lanmıştır. Buna karşın, molasların, zengin fosil içeriğiyle
Alt - Orta Oligosen yaşlı olduğu, hem karbonat platformu-
nun hem de İç Toros ofiyolitli karışığı napmın üzerinde
uyumsuzlukla bulunduğu kanıtlanmıştır (Koçyiğit, 1980).

4. İsparta Büklümü kuzey kesiminde, yerel olarak, Ye-
ni tektonik dönemin Orta Oligosen sonunda başlayıp, günü-
müze değin, çekme tektoniği denetiminde sürdüğü ortaya
konmuş; ayrıca günümüzde başlıca KD - GB, KB - GD ve
K - G gidişil diri çekim faylarının varlığı ve bunlara bağlı
olarak bölgenin genişleyip kabuğun incelmekte olduğu; bu
olgunun da, Anadolu-Ege levhasının kenarlarında etkin
olan sıkışma geriliminin, levha içinde yarattığı çekme ge-
rilimine bağlı blok - faylanmayla ilişkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
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