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ÖZ : Ankara kuzeyinde, özellikle Lezgi-Orhaniye-Kımk köyleri civarında, D-B uzanmalı, Paleosen yaşlı ör«
gülü ve menderesli akarsu tortulları bulunmaktadır. Stratigrafik olarak daha altta yer alan Örgülü akar-
su istifi (yaklaşık 250 m.), üst üste gelişmiş, kanal ve çakıllı kanal barı tortullarından kuruludur. Miall
(1977)'m istifa tanımları kullanılarak yapılan standart litofasiyes analizleri, tüm örgülü akarsu istifinin
çevrimsel depolanma ile kontrol edildiğini göstermektedir. îzlenen istifte alttan üste doğru; Donjek mo-
deli «^ Platte modeli —> Donjek modeli ve Scott modeli örgülü akarsu tortullarının sıralanımı vardır.
Bu tarz çevrimsel depolanma, yörede geniş alanlı şiddetli epirojenik/tektonik rejimin Paleosen boyunca
etkili olduğunu belirtmektedir.

ABSTRACT : Meandering and braided stream deposits of the Paleocene, which are widespreaded towards
the west, are exposed in northern Ankara region particularly a tthe vicinities of Lezgi, Orhaniye and
Kınık villages. The braided stream deposits, approximately 250m, which occur at the bottom of Paleoce-
ne continental units, are made of many individual channel-fills and gravelly channel bars superimposed
each other. Lithofacies analyses dependyon Miall (1977)'s definitions showed that the braided stream
sediments had been accumulated under tectonic control as both transition and allocyclic sequences,
From the base to top, the allocyclicity order is; Donjek type sequences -* Platte type sequences —»
Donjek type and Scott type sequences. That cyclicity represents that intensive epirogenic/tectonic move-
ments effected in Ankara region during the Plaleocene time.

GİRİŞ
Çevrimsel depolanma veya çevrimsellik, üzerin,

de tartışmaların günümüzde de sürdüğü en eski jeo*
loji problemlerinden bîri olup, en genel anlamda
«benzer özellikli litoloji topluluklarının stratigrafik
istifte bir çok defa tekrarlanması» şeklinde tanım-
lanabilir. Problemin eskiliği ve çalışmaların çokluğu-
na rağmen bu konuda terminoloji birliği yoktur.
Özellikle türkçe literatürde, hem çok farklı terimler
kullanılmakta ve hem de yayın azlığı göze çarpmak-
tadır. Başlıca çalışmalar Gökçen (1971) ve Yüksel
(1973)'e aittir.

Ritmik çökelme (veya ardışıklı/ardalanmalı/al-
ternanslı depolanma), nispeten küçük ölçekli, çoğun*
lukla sedimantolojik olaylara bağlı, ard arda gelmiş
litoloji topluluklarıdır ve tekrarlanan litoloji iki, na-
diren üç veya daha fazla tiptedir. Varvlardaki tekrar-
lanma veya fliş fasiyesindeki kumtaşı-şeyl ardalan-
ması bunun örneğidir (A.G.I., 1978). Çevrimsel depo-

lanma (cyclic deposition; çevrim sel/de virli/almaşıkh)
ise daha çok istiflerin tekrarlanması olup sediman-
tolojik ve tektonik olayların kontrolunda gelişmiş*
tir (Fiege, 1978). Tektonik ve sedimantolojik olayların
ilişkilerinin sanılandan daha karmaşık ve çok iç içe
olduğunun ortaya konulmasından sonra, çevrimseî
depolanmanın anlamı genişletilerek ritmik çökelme»
yi de içine alacak şekilde kullanılmağa başlanmıştır
(Me Lean ve Jerzikievicz, 1978). Çevrimsellik (cycli*
city) belirli depolanma ortamlarına özgü değildir.
Tekrarlanan tortulların kalınlıkları veya çevrimlerin
boyutları esas alınarak «küçük çevrimler» (minor
cycles) ve «büyük çevrimler» (major cycles) tarzın-
da bölümleme, köken belirtmeyen fakat sık kullanı-
lan bir ayırımdır (Duff ve diğerleri, 1967; Schwart-
zaher, 1975; Fiege, 1978). «Büyük çevrimlerin» tek-
rarlanması da sık rastlanan bir durumdur (cyclo-
theme). Çevrimselliğin anlamının genişletilmesin-
den sonra iki terim geniş kullanım alanı bulmuştur.
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Otosiklik depolanma (otocyclic deposition); küçük
boyutlu, az kalınlıklı, ritmik tekrarlı tortullan do-
ğurmakta olup, ortam enerjisindeki periyodik değiş-
melerin ürünüdür. Allosiklik depolanma ise çok ka-
im istifleri verebilen çevıimsel depolanmadır ve se-
dimantolojik, tektonik/epirojenik, izostazik olayla-
rın sonucudur (Wallcott, 1970; Price, 1973; Steel ve
diğ., 1977; Steel ve Aasheim, 1978; Miall, 1985, s. 344).
Hem ortam enerjisinin periyodik değiştiği ve hem de
tektonik kontrollü alanlarda, otosiklik ve allosiklik
depolanma arasında 'geçiş' olan depolanma tipi en
sık oluşanı fakat yaşlı birimlerde en güç tanınabilen
depolanma tarzıdır (Me Lean ve Jerzikievicz, 1978).
Her üçünün bir arada izlenmesi de mümkündür, ve
böyle çevrimsel depolanma ile binlerce metre kalın-
lığa erişen istifler ortaya çıkabilmektedir (Beerbo-
wer, 1964; Steel ve Aasheim, 1978; Cant, 1982; Nilsen,
1982, 1984).

Ankara civarındaki Paleosen karasal istifi çev-
rimsel depolanma özellikleri sunmakta olup bu ya-
zıda aynı istifin alt bölümlerini oluşturan örgülü
akarsu tortullarmdaki fasiyes değişiklikleri ve bu
değişik fasiyeslerin tekrarlanışı tanıtılacaktır.

ANKARA KUZEYÎ KARASAL PALEÖSEN5 İSTİFİ

Ankara kuzeyindeki D-B uzanımlı, batıya gittik-
çe daha geniş alanlara yayılan Paleosen karasal isti-
fi, yerel jeoloji çalışmalarında değişik adlarla ayırt-
lanmış ve haritalanmıştır( Erol, 1954; Erk, 1957;
Rondot, 1956; Kalafatçıoğlu ve Uysallı, 1964; Altınlı,
1974; 1977; Saner, 1978; Kazancı, 1980). Ankara yöre-
siniden çok daha batıda, Nallıhan-Seben-Göynük et
varında Altınlı (1977) ve Saner (1978) tarafından bu
istifin litoloji özellikleri ile alt ve üst ilişkileri tartı-
şılmış ve Üst Kretase tortulları üzerine dereceli bir
geçişle oturdukları belirtilmiştir. Aynı yazarlar De-
nizel Üst Kretase birimleri ile karasal tortullar ara-
sında açılı bir uyumsuzluk gözlenmeyişini Laramiyen
orojenik fazının bu yörede sakin geçmesine bağla-
mışlardır. PolatlıjHaymana, Kırıkkale ve Çankırı yö-
relerindeki Kretase-Paleosen geçişinin değerlendiril-
mesinde ise öncekinden farklı sonuçlar alınmıştır
(Norman ve diğ., 1980).

Genelde Kızılçay Grubu adıyla anılan Paleosen
karasal istifinin Ankara yöresindeki uznatısmm se-
dimantolojik özellikleri Kazancı ve Gökten (1986;
1987) 'da tanıtılmıştır. Tektonik ve sedimantasyonun
ilişkileri araştırılacak olan çalışma bölgesinde (Şe-
kil 1), akarsu ürünleri temel litolojiyi teşkil etmekle
birlikte, volkaniklastikler ve göl kireçtaşları da izle*
nir. Toplam 400 metreye ulaşan akarsu tortullarının
alttan 250 metresi örgülü, üstte 150 metresi ise men-
deresli akarsu-taşkm ovası tortullarından oluşmak-
tadır. Tane yönlenmeleri, çapraz tabaka ön takımla*
n ve doğrultu boyunca tane boyu incelmeleri, KD'dan
GB'ya genel bir taşınma yönü vermektedir.

GÖZLEMLER

İnceleme alanındaki Paleosen karasal istifinin
Kınık, Orhaniye, Teşrek, Uzunçarşıdere, Lülük Tepe
ve Melikşah lokalitelerinde tek tek tabaka gözlemle-

rine dayanan altı adet ölçülü nokta kesiti yapılmış
tır (Şekil 1, 2). Gözlemlerde özellikle tabaka geo-
metrisi, kalınlık, tane boyu, derecelenme, tane yön-
lenmesi gibi tortul özellikler üzerinde durulmuş, is-
tif tanımlarında Mialî (1977) ve Rust (1978) terimleri
kullanılmıştır. Şekiller üzerindeki litofasiyes kodlan
Miall (1977)'den alınmıştır.

Ölçülen kesitlerden Kınık, Teşrek ve Melikşah**
ta olanları tümüyle örgülü akarsu tortullarından oluş-
maktadır. Orhaniye, Uzunçarşıdere ve Lülük T. ke-
sitleri ise üst bölümlerinde menderesli akarsu-taşkm
ovası tortulları önemli kalınlık oluştururlar (Şekil 2).
Volkaniklastikler Orhaniye kesitinde belirgindir. Lü-
lük Tepe kesitinde ise akarsu tortullarıyla bölünmüş
moloz akıntısı ürünleri 110 metrelik bir kalınlık
oluşturur ve fakat yanal devam sınırlıdır. Ters dere-
celenme ve matriks desteğin belirgin olduğu bu sı-
nırlı istif alüvyal yelpaze tortulları olarak yorum*
lanmıştır (Şekil 2). Şekil 3, ölçülen altı ayrı kesitin,
başlangıçları ve taşıdıkları litofasiyesler esas alma*
rak birleştirlmiş hali olup, bu birleştirilmiş kesitte
üç temel özellik seçilmektedir :

1 — Örgülü akarsu tortulları, bu yörede, 143
metrelik konglomeralar ile, hemen üzerlerinde 15-150
sm arasında silt-Mltaşlarımn bulunuşu ile tipiktir.
Konglomeraların mercebsi geometrileri tipiktir. Bun-
larda normal derecelenme, tane yönlenmesi, yer yer
çok iyi yuvarlaşmış çakılların varlığı ortak nitelik*
/eridir. Tane boylarının iri oluşu (ortalama, orta-iri
çakıl boyu) nedeniyle, yukarı doğru tane incelmesi
(fining upward) dışmda, çapraz tabakalanma türün-
den tortul yapısı seçilmez. Taban dokanakları çoğu
kez aşmmalıdır. Kalın konglomera mercekleri masif
görünümlüdür. Bazı düzeylerde küçük kum taşı mer*
çekleri taşıyabilirler. Bunlar Miall (1978)'in Gm, Gp
ve St fasiyes toplulukları ile çok yakın benzerlik gös-
terirler. Ayrıca Feyter ve Molenaar (1984)'m Fasiyes
C'si ile de benzerlidirler. Konglomeraların özellikleri
topluca değerlendirildiğinde, örgülü akışların proksi.
mal kesimlerinde «boyuna bar»lar şeklinde depolan^
dıklan anlaşılmaktadır. Özellikle yönlenme gösteren
çakılların uzun eksenleri (a eksenleri) üst üste gele-
cek şekilde dizlmişlerdir ve bu tarz çakıl dizilişi li*
teratürde boyuna barların işareti sayılmaktadır
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Şekil 2 : Ölçülü kesitler; Miall (1977) tanımlarına
göre örgülü akarsu istifinde ayrılan lito*
fasiyesler. Konglomera ve çakıllı kumtaşı
fasiyeslerinîn ağırlıkta oluşu dikkat çeker.
1 ye 3 nolu kesitlerde Eosen kireçtaşlan
doğrudan örgülü tortullar üzerine otur-
maktadır.

Figure 2 : Measured sections and the lithofacies of
the braided alluvium according to Mali's
(1977) terms. Note that the conglomerate
and pebbly sandstone fades are dominant
The section 1 and 3 do not include mean-
dering river deposits and the Eocene li-
mestones iare transgresîve directly on to
the braided units.

(Miall, 1977; Rust, 1978; Bridge, 1985, 1985; Collinson,
1978). Melikşah ölçülü kesitinde ise yönlü çakılların
orta eksenler (b eksenleri) bir birleri üzerine binmiş
olarak gözükür. Bu tür yönlenme ise çapraz kanal
barlannm iç yapıları olarak alınmaktadır (Collinson,
1970; Smith, 1974).

2 — Merceksi konglomeralar üzerindeki silt-ça*
murtaşları, düzgün-aşınmasız bir taban dokanağma
sahiptir ve paralel laminalanma çok belirgindir. Yer
yer düzlemsel, seyrekçe teknemsi ön takımları bulu»
nan çapraz tabakalanmalıdırlar. Bazı düzeyler mik*
rokanallarla kesilir ve çök küçük, ince konglomera
mercekleri halinde görülürler. Bu silt ve çamuştaş-
larmm, Uzunçarşıdere ve Melikşah kesitleri dışında
konglomeralara olan nispetleri çok düşüktür. Kong*
lomera/Çamurtaşı oranının düşüklüğü, genelde depo.
lanmanın aktif kanallarda meydana geldiğinin işare»
ti sayılmaktadır (Collincon, 1970; Thompson, 1970;
Bridge, 1984). Özellikle taban dokanaklarmm düzgün

ve laminalanmanm, üstledikleri konglomera çakılla*
rının a eksenlerine (uzun eksen) paralel oluşu, ka
nal sistemi içinde depolandıklarını destekler. Bu
konglomera-çamurtaşı çifti bir anlamda «vertical
acretion» (Walker ve Cant, 1979) olarak yorumlanabi
lin Miall .(1978)'in Sh, Fm, Sİ litofasiyeslerini temsil
eden bu ince taneli tortullar aynı zamanda Feyter ve
Molenaar (-984)'m Tasiyes E'sine benzerlik gösterir*
ler. Sarı ve koyu kırmızı renkleri ile sahada kolay
ayırdedilirler.

3 — Uzunçarşıdere ve Orhaniye kesitlerinde iyi
gözlendiği gibi, örgülü akarsu istifini bölen, çok in
ce laminah çamurtaşlan bulunmaktadır. Paralel la
minalanma, pirit oluşumları ve kömürleşmiş bitki
artıkları taşıyan bu tortullar (Fİ, Fsc ve C litofasi*
yesleri), gri renkli ince tüf düzeyleri ile bölünürler
Sahada 750-1000 metre arası yanal devamlılıkları
vardır. Sedimantolojik özellikleri taşkın ovası-batak»
lık tortulları olduklarını işaret etmektedir.
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ÇEVRtMSEL DEPOLANMA

Ölçülen kesitlerde, merceksi konglomeralar ile
üzerlerindeki çamurtaşlan, 1-25 m. kalınlıklı tortul
çiftleri halinde üst üste yerleşmişlerdir (Şekil 2). Ka»
nal barları olarak yorumlanan bu küçük istifler, alt?
tan üste doğru, üç ayrı kanal sistemi içinde depolan-
mış gözükürler. Kanal sistemleri birbirlerinden, kalın
fakat laminalı çamurtaşlarının ortaya çıkışıyla aŷ
rılmıştır. Bu ayırım, ölçülü kesitler hazırlandıktan
sonra litofasiyes ilişkilerine göre belirlenmiştir. Ka*
nal sistemlerinin bu tekrarlanışı tipik çevrimsel de-»
polanmayı temsil etmektedir.

Ölçülü kesitlerden elde edilen sonuçlar genelleş-
tirilmiş kesitte gösterilmiştir (Şekil 3). Bu kesitin ha-
zırlanışında kullanılan Ütofasiyesler alttan üste doğ-
ru gruplanmalar ve tekrarlanmalar göstermektedir.
Fasiyes ve fasiyes topluluklarının tekrarlanışı Miall
(1977)'de tanıtılan Donjek, Platte, Scott tipi örgülü
akarsu fasiyes modellerine büyük benzerlik göster*
mektedir. Miall (1977), yaşlı tortulların daha iyi an-
laşılması için, tüm örgülü akarsu fasiyeslerini gün-
cel akarsularla karşılaştırarak altı temel model öner-
miş ve bunlar daha sonraki çalışmalarla geliştiril
mistir (Miall, 1978; Rust, 1978; Walker ve Cant, 1979;
Eyles ve diğ., 1983). Ayrılan altı örgülü akarsu mo*
deli Trollheim, Şcott, Donjek, South Saskacheyan,
Plaıtte ve Bijou Creek nehirleriyle temsil edilmekte
olup; Scott tipi, moloz akıntılarıyla bölünmüş örgü*
lü akarsu istifleri şeklinde bulunur ve-kaynağa ~ya«
kınlığı tanıtır, alüvyal yelpaze istiflerini temsil eder.
Üonjek tipi; yatay tabakalı, masif, merceksi konglo-
meraların (kanal barterı) kumtaşı-çamurtaşlarıyla
bölündüğü model olup çakıllı örgülü akarsuları tem-
sil etmektedir. Platte tipi ise; çevrimsellik gösterme»
yen, kümlü-siltli ince materyel taşıyan örgülü akar*
su modelidir. Birçok özellikleri menderesli akarsula*

'ra benzerlik göstermektedir (Miall, 1977, 1978).

İnceleme alanında tortullar altta Donjek, üze-
rine Platte, bunun üzerine tekrar Donjek tipi fasi-
yeslerin. gelmesi tarzında bir sıralanış içindedir. Üst»
teki Donjek fasiyesleri ile yanal geçişli Şcott tipi fa*
şiyesler yalnızca tek ölçülü kesitte (Lülük Tepe, şe-
kil:•. 2) gözlenmiş olup yanal devamlılığı sınırlıdır.
Donjek—^-»Platte—-^Donjek/Scott tipi fasiyes dizi*
Ij şir. çevrimsel depolanmanın açık Örneğidir.

•;- İlginç bir rastlantı olarak, ölçülü kesitlerde teŝ
pit edilen kaîıal sistemi adedi ile tekrarlanan model
adedi birbirine eşittir. Farklı yöntemlerle tespit edil-
miş olmalarına rağmen, ölçülü kesitlerde her kanal
sisteminin bir litofasiyes grubunu karşıladığı görül*
mektedri (Şekil 2).

TARTIŞMA ve SONUÇLAR

Ankara kuzeyi karasal Paleosen tortullarının ik)
özelliği üzerinde durulmağa değer. Birincisi, alttaki
denizel Üst Kretase tortullanyla yer yer sürekli, yer
yer düşük açılı diskordanslı bir dokanaklarmm bu-
lunmasıdır. Bu sürekli ve kesikli geçiş Altınlı (1977)

Şekil 3 : Paleosen istifinin genelleştirilmiş kolon
kesiti. Temel istif I Donjek ve Platte tipi
örgülü akarsu modelini tanıtan litofasî-
yes gruplarının tekrarlanmasından oluş*
maktadır. Çakılların ortalama yuvarlaklık
ve kuresellik değerleri 6. kesitten 1. kesite
doğru artmaktadır (sağ alttaki diyagram),
Bu artışlar ve çakıl yönelimleri ortalama-
sı, genel akış yönünün KD'dan GB'ya doğ-
ru olduğunu belirtmektedir.

Figures : Generalized columnar section of the ter*
restrial Paleocene sequences. Cyclic depch
sition or alternation of lithofacies groups
repi^esenting Donjek arid Platte types of
braided river models is the essential eli&
racteristic of the main sequence I. TOe
average of sphericities and roundnesses
in each sections has increased from 6th
section to 1st (small diagram ât the bot
torn right). Textural features and main
pebble orientation show a general flow
direction from ME to SW.

ve Saner (1978)'de Laramiyen orojenezinin zayıf geç
inesiyle açıklanmıştır. İkinci özellik karasal tortulla
rın batıya doğru gittikçe artan kalınlıklarıdır. Anka
ra civarında 400 m., Göynük civarında 2000 metre
(Kızılçay Grubu: Altınlı, 1977) ölçülmüştür. Bu iki
özellik, bilhassa aşın kalınlık açıklanması gereken
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bir konudur ve yukarıda tanıtılan çevrimli depolan*
ma bu soruların cevabı olarak görünmektedir.

Ankara kuzeyi Paleosen örgülü akarsu tortulla-
rında hem «geçiş tip» (transitional cyclicity) ve hem
de «allosiklik» tip olmak üzere iki tip çevrimsel de-
polanma ayrılmaktadır. Üst üste gelişen kanal tor-
tulları ve farklı alt fasiyeslerin bir arada bulunuşu,
depolanma ortamındaki enerji değişmelerini yansı»
tır. Giriş bölümünde değinildiği gibi bu periyodik de*
ğişmeler «otosiklik», kısmen tektonik kontrollü ener-
ji değişmelerinin sonucunda «geçiş tipi» çevrimsel de«
polanma ortaya çıkmaktadır. Özellikle çakıllı kanal
barlarıyla üzerlerindeki ince taneli tortullar bu deği-
şimin örnekleridir.

Üst üste gelen kanal sistemleri veya Donjek—w*
Platte—«^Donjek/Scott tipi litofasiyes sıralammlan
ise «allosiklik» depolanmayı işaret eder. Allosiklik
tip çevrimli depolanma, inceleme bölgesinde tekto*
nik hareketlerin sanılandan çok daha etkili olduğunu
ortaya koymaktadır. Aynı şekilde aşırı tortul kaim
lığı da depolanma alanının göreceli olarak sürekli çö.
küsünün ifadesidir. Paleosen içindeki yoğun tektonik
tesirler izlerini Paleosen sonlarında kaybetmişler ve
böylece karasal tortullar dereceli olarak denizel
Eosen birimlerine geçebilmişlerdir.
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