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Toroslarda, Aladağ Ofiyolitli Melanjmin Özellikleri

The characteristic features of Aladağ ophiolitic melange (Taurus mountains)

Okan TEKELİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ: Alağadağ Ofiyolitli Melnjı'nın iç yapısında birbirinden farklı özellikler taşıyan üç bölüm ayırt edilir. Bunlardan en
alttaki "düzgün taban istifi", üzerindeki "olistostrom bölümü" ve en üstteki ise "kaotik bölüm" olarak adlanmıştır.

Aladağ Ofiyolitli Melanjmın düzgün taban istifinin ve olistostrom bölümünün oluşmasında, çekim kuvvetleri etki-
sinde kütle akma ve kayma mekanizmaları etkin olmuştu!. En üstte yeralan kaotik bölüm ise tektonik kuvvetlerin etkin-
liğinde blok yığışması türünde bir mekanizmayla oluşmuştur.

Aladağ Ofiyolitli Melanjı'nın oluşum ortamı, durayîı bir kıta kenarının bozulması aşamasında, Üst Triyas-Alt Kretase
yaştaki kıta şelfine ait karbonat platformunun üzerinde gelişmiş olan Senoniyen havzasıdır.

Aladağ Ofiyolitli Melanjı temelini oluşturan karbonatlarla çökelme dokanaklıdır. Bu nedenle ofiyolitli melanj kayast-
ratigrafi birimi özelliklerini bugün bulunduğu ortamda kazanmış, otokton konumlu bir birim olarak değerlendirilmelidir.

ABSTRAO i Three different units which have different characteristics were identified within the Aladağ ophiolitic
melange. The lowest one is called "uniform basal sequence", the middle one "olistostrome sequence" and the top unit
"chaotic sequence".

Gravitational mass-flow and slide mechanism were effective during the formation of the first two sections. The
chaotic section, however, was formed by block accumulationdue to tectonic activity.

The Aladağ ophiolitic melange acquired its lithostratigraphic features within the Senonian basin which was for-
med over the Upper Triassic-Liower Cretaceous platform carbonate basement.

The contact between the ophiolitic melange and the carbonates which constitute the basement of the melange is
depositional. Aladağ ophiolitic melange should be considered as an autochthonous litostratigraphic unit which acquired
its properties in the site of formation.
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GİRİŞ
Anadolu'da en yaygın kayastratigrafi birimlerinden bi-

risi ofiyolitlı melanjdır. Bailey ve Mc Callien (1950) 'den beri
melanj terimi jeoloji literatüründe kullanılmaktadır. Bu te-
rimden bloklu ve kaotik bir iç yapıya sahip, çoğunlukla ofi-
yolit topluluğu kayalarını kapsayan bir kayastratigrafi bi-
rimi anlaşılmaktadır. Gannser (1974)'in Alp-Himalaya Ku-
şağı ofiyolitli melanjlanyla ilgili çalışmasında tartışılan ba-
zı temel sorunlara Aladağlar'da yaptığımız çalışmalar ışı-
ğında katkıda bulunmak amacıyla bu yazı hazırlanmıştır.
Bu çalışma MTA Enstitüsü Temel Araştırmalar Diresi'inde
yürütülen Toros Ofiyolit Projeleri kapsamında yapılmıştır.

Aladağlar'm genel jeoloji özellikleri Blumenthal (1952)
tarafından ortaya konmuştur. Bölgede Üst Triyas-Alt Kre-
tase yasta platform karbonatlan üzerinde yeralan ofiyolit
kökenli kaya toplulukları üç guruba ayrılır. Bunlardan en
alttaki Senoniyen yaşta ve melanj karakterli ofiyolitik bir
kaya topluluğu niteliğindedir. Üzerinde ise tabanında meta-
morfik istif taşıyan peridotitler yeralır (Şekil 1).

AIADAĞ OFtYOtâTLt MELANJI

Aladağlar'da Devoniyen'den Senoniyen başlangıcına ka-
dar uzanan istiflerin üzerinde yeralan ofiyolitli melanjın iç
yapısı ayrıntılı olarak incelendiğinde istif özelliği, yapısal
özellikleri ve kayatürü kapsamı açısından birbirinden farklı
bölümler içerdiği görülür. Bu farklı özelliklere dayanarak
Aladağ Ofiyolitli Melanjı'mn iç yapısında üç ana gurup ayırt
edilebilir. Bunlar sırasıyla, en altta düzenli istif özellikleri
taşıyan bir bölüm, bunun üzerinde oliststromlann yaygın ol-
duğu bir bölüm ve üstte de kaotik bir iç yapının egemen
olduğu bir bölümdür.

Düzenli Taban İstifi. Aladağ Ofiyolitli Melanjı'mn tabanında
hemen her yerde düzenli istif özellikleri taşıyan bir bölüm
yeralır. Bazı bölümlerde bu istifin yağı Senomaniyen-Maest-
rihtiyen olarak saptanmıştır. Kayatürü Özellikleri çok farklı
olan bu bölüm, Üst Trlyas-Alt Kretase yaştaki platform
karbonatları üzerinde çoğunlukla keskin bir dokanakla,
uyumsuz olarak yeralır. Düzenli taban istiflerinin göze çar-
pan bir özelliği de çabukça yanal fasiyes değişimleri göster,
mesidir. Bunun nedeni, çökelmenin blok faylanmasma uğ-
ramıg bir paleotopoğrafya üzerinde gelişmiş olmasından kay-
naklanır. İstifte en yaygın kayatürleri bol ofiyolit kırıntılı
türbidit ve çakıl boyu gereç içeren tane akması çökeüeri,
çökel serpantinitler, pelajik mikrik ve çamurtaşlarıdır.

Ofiyolit Kırıntılı TUrbîdit Çekelleri. Divrik Dağı çevresi, Eğ-
ri Gedik ve Karanfil Dağı güneyi bol ofiyolit kırıntılı türbidit
istiflerinin yaygın olduğu yerlerdir.

Divrik Dağı doğusunda ve Eğrigedik'te platform karbo-
natları üzerinde uyumsuzlukla yeralan, kalınlığı yaklaşık
20 m olan ve konglomera düzeyi ile başlayıp, üst düzeylere
doğru tane boyu gittikçe incelen bol ofiyolit kırıntılı kalsi-
türbidit istifi yeralır. İstifte düzgün ve dereceli tabakalanma
yaygındır. İri taneli seviyelerde bol oranda kireçtaşı, rad-
yolarit, çört, bazalt, plajioklazit, serpantinit gibi ofiyolit
kökenli ve kuvarsit, amfibolit gibi metamorfik kaya kırın-
tıları yaygındır. Kireçtaşı litoklastları farklı fasiyes ortam-
larına 1 aittirler ve deformasyon sonucu gelişmiş uzun merce-

ğimsi yapılı olmaları dikkati çeker. Radiyolaryalı mikrit
foraminiferli çamurtaşı sık rastlanan karbonat HtoklasUa-
rıdır.

Karanfil Dağı güneyinde platform karbonatları üzerin-
de uyumsuz ilişkili olarak yer alan türbiditik istifin en alt
seviyelerini bazen globotruncanalı mikritler oluşturur. Üst
seviyelere doğru farklı oranda ofiyolltlerden türemiş kırın-
tılar içeren kireçtaşına geçer; çoğunlukla da istif doğrudan
bu kayatürü ile başlar. Türbidit istifin önemli bir bölümü
kuvars, feldispat ve ofiyolitlerden türemiş kırıntıların yo-
ğunluk kazanması sonucu kireç hamurlu grovak türündedir.
Kireç istiftagı ile grovak arasında değişen kayatürü bile-
şimli türbidit istiflerinin üst seviyelerinde, 5-10 m arası ka-
lınlıklarda mercekler oluşturan, sıg ortamdan türemiş resi-
fal organizma ve kavkı (rudist) parçalı konglomeratik ki-
reçtaşı seviyeleri yeralır (Levha 1, Şekil 1). Litoklastlann
dokanakları sütürlü olup 'aralarında serpantinit kırıntıları
yeralır. Türbidit istifi içinde yeralan mercek biçimindeki
konglomeratik bölümlerin tane akması çökelleri olması ola-
sıdır.
Çökel Serpantiiiitler. Divrik Dağı çevresi Horozkayası güney,
doğusunda ve Karanfil Dağı güneyinde çökel serp'antinitler
yaygın olarak görülür.

Çökel serpantinitler, Divrik Dağı çevresinde platform
karbonatları üzerinde uyumsuz olarak yeralır (Levha 1, Şe-
kil 2). Açık ve koyu yeşil renk ârdalanmalı, laminalı, bazı
seviyeleri farklı oranda serpantinit çakıllı, bazıları ise te-
mele ait kireçtaşı çakıllıdır. Üst seviyeleri siyah şeyi hamur-
lu olistostromla geçişlidir. Mikroskopik gözlemlerde lamina-
lı, bazı seviyeleri farklı oranda serpantinit çakıllı, bazıları
ise temele ait kireçtaşı çakıllıdır. Üst seviyeleri siyah şeyi
hamurlu olistostromla geçişlidir. Mikroskopik gözlemlerde
laminalı bölümlerin serpantin çamuru ile karbonat ardalan-
masından oluştuğu görülür. Lamina yüzeyleri bazen kaytan
biçiminde serpantin içerir; seyrek olarak da serpantinit kı-
rıntılıdır.

Fertekler yöresinde, Senoniyen yaşlı mikritler üzerinde
yeralan çökel serpantinitler bloklu bir yapıya sahiptir. Ço-
ğunlukla dm-m boyutlarda olan bloklar tümüyle karbonat
kayalarıdır. Blokların diziliminde belirli bir stratigrafik de-
netimin varlığı izlenmiştir. Blokların çoğu gri-pembe, ma-
sif, çörtlü kireçtaşı ve bol ofiyolit kırıntılı kireç hamurlu
kumtaşı türündedir. El örneğinde kireçtaşı bloklanyla çökel
serpantinit dokanağının keskin ve çizgisel olmayıp, parça-
lı görünümlü olduğu izlenir (Levha 1, Şekil 3). Kireçtaşı
bloğunun içinde de kılcal serpantin damarları göze çarpar.
Dokanakta kireçtaşmın parçalı yapısı ve çökel serpantinit
dokanağı izleyen dalgalı yapısıyla belirlenen plastik defor-
masyon önem taşır. Bu bölüm mikroskop altında incelendi-
ğinde, kireçtaşının ve çökel serpantinitin dokusal özellikle-
rinde "stress" etkilerini yansıtan parçalanma, milonitleşme,
makaslanma ve rekristalizasyon gibi ikincil dokusal yapılara
rastlanmamıştır. Bu nedenle izlenen plastik deformasyon ya-
pılan, kaya henüz taşlaşmadan (lithification) çökelme or-
tamında kazanılmıa, olmalıdır.

Karanfil Dağı güneyinde, çökel serpantinitler türbidit
istifi üzerinde çizgisel bir dokanakla yeralır. Çökel serpan-
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Sebil 1: Aladağ ofiyolitli melanjmın yayııımım gösteren HIUBI lıa
rita.

JFigure 1: Shematic map illustrating- the distrnbtion of Aladağ ophi
olitio melange.

tinitier dm-m boyutlarında koyu gri, masif kireçtaşı blok-
ları içerir. Makroskopik boyutlardaki kireçtaşı bloklarının
konumlan incelendiğinde, bunların az çok belirgin yanal bir
dizilim gösterdikleri görülür ve tüm kireçtaşı blokları aynı
dokusal özellikleri taşır. Bu nedenle kireçtaşı bloklarının
konumunda bu bölgede de stratigrafik bir denetimin varlığın,
dan sözedilebilir.

Bloklara oranla daha yaygın olan ve hamur özelliği
taşıyan çökel serpantinitierin genel olarak karışık bir iç ya-
pisi vardır. Çamurtaşına benzer laminalı bölümler sm-dm
boyutlarda serpantinit çakıllıdır. Çökel serpantinitin bazı
bölümlerinde bol oranda cm-dm boyutlarda kireçtaşı çakıllı
veya olistostrom yapılı ve bol karbonatlı ara tabakalara rast-
lanır. Bu bölümlerde hamur serpantin kırıntıları, iskelet
parçalan ve oolit taneleri içerir (Levha 1, Şekil 4). Oolit-

lerin büyük bir bölümü kısmen yeniden kristallenmiş ve yas-
sılaşmıştır. Kayada oolitlerin tümünün aynı yönde basıklaş-
ması sonucu, belirgin bir yönlenme gelişmiştir.

Bu birimde önemli bir özellik, makaslama biçiminde bir
deformasyonun yaygınlığıdır. Bu olay, birimin çökelme or-
tamında kazandığı dokusal ve yapısal özelliklerin tanınma-
sını oldukça güçleştirmektedir. Bu nedenle özellikle çökel
serpantinitler içinde yeralan kireçtaşlannın bloklu yapısı-
nın kazanılmasında çökelme sırasındaki olayların ve daha
sonraki deformasyonun payının neler olduğunu ayırdetmek
oldukça güçleşmiştir.

Konglomeratik Çökeller. Bu birim, Beyaz Aladağ'ın güney
yamacında Subatağı ile Aksu dere vadisi boyunca ve Ka-
ranfil Dağı kuzey yamacında yaygındır.

Subatağmda platform tipi karbonatlar üzerinde uyum-
suz ilişkili olarak konglomera, kumtaşı ve kiltaşı ardalanma-
lı bir istif yerahr. İstifte, kötü boylanmalı çok köşeli temele
ait kireçtaşı çakılları, kum boyu bir hamur içerisinde gelişi
güzel dağılmıştır (Levha I, Şekil 5). Çakıllı bölümler istifin
alt bölümünde daha boldur. Genellikle merceksel olarak gö-
rülen çakıllı düzeylerin hamurla olan dokanaklan belirsiz-
dir, istifte çakılların bolluk derecesine bağlı olarak kötü ge-
lişmiş bir tabakalanma görülür. Hamuru oluşturan kum bo-
yu malzeme radyolarit, volkanit ve serpantinit kırıntıların-
dan oluşmuştur. Hamur masif görünümlü, tabakalanmasız
ve ilksel çökelme yapılarından yoksundur. Kum boyundaki
kırıntılar köşeli ve tane desteklidir. Birimde yeralan tümüy-
le kireçtaşı çakıllı konglomeratik bölümlerin, temeli oluştu,
ran kireçtaşından türemiş olması ve bunların boylanmasız
ve çok köşeli oluşu, kaynak alanın çökelme ortamına yakın
olduğunu gösterir. Çakıllı bölümlerin ve hamurun iç yapısı-
na gore bu istif tane aksamına benzer bir olaya bağlı ola-
rak çökelmiş olmalıdır.

Pelajik Mikrit ve Çamurtaşı. Ferteklerde, Divrik Bağı ve
Karanfil Dağı çevresinde ofiyolitli melanjm tabanında, ba-
zen uzun yanal süreklilik gösteren, BAZEN de düzgün
taban istifinin diğer birimleriyle yanal geçişli pelajik mik-
rit-çamurtaşı ardalanması türünde istifler görülür. Bunlar
genellikle platform tipi karbonatlar üzerinde taban konglo-
merası ile yerahr. Bu istifin üstünde bol ofiyolit kırıntılı tür-
blditik kireçtaşlan veya tane akması koşullarını yansıtan
kumtaşı-mikrokonglomera istifi yerahr.

Faraşa Köyü güneydoğusunda, Yığılıçakıl Tepe'den gü-
neye doğru gidildiğinde temeli oluşturan platform karbo-
natlan ile geçiş gösteren mikrit çamurtaşı ve radiolarit ar.
dalanmah, Senoniyen yaşta bir düzenli istifin yeraldığı gö-
rülür, ve üst seviyelere doğru bol ofiyolit malzemesi içeren
olistostrom tipinde bir istife geçiş gösterir,

Aladağ ofiyolitli melanjının en alt bölümlerinde yaygın
olarak gözlenen düzgün istif özellikleri taşıyan bölümlerle
ilgili önlemli sonuçları şöyle sıralıyabiliriz:

— Düzenli taban istifi, çökelme ortamının temelini oluş-
turan platform tipi karbonatlar ile çökelme dokanaklı ve ge-
nellikle uyumsuz ilişkili, ender olarak da geçişlidir.
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— Düzenli taban istifinin büyük bir bölümünü oluştu-
ran kırıntılı istiflerin çökelmesinde kütle akmalarının önem-
li Ölçüde payı olmuştur. Bu tür istiflerin çökeldiği Senoni-
yen havzası, bir taraftan ofiyolitik bir kaynak sahadan, diğer
taraftan da resifaı bir ortamdan beslenmiştir.

— Düzenli taban istifinin bazı bölümleri, otokton bir çö-
kelmeyi yansıtan pelajik istifleri kapsar.

— Düzenli taban istiflerinin ani yan'al fasiyes değişim-
leri göstermesi, Senoniyen havzasının blok faylanmasına uğ-
ramış engebeli bir paleotopoğrafya üzerinde geliştiğini gös-
terir. Otokton çökeller paleohorstlarda, kütle akması çökel-
leri ise paleo çukurluklarda gelişmiştir.

— Düzenli taban istifinin kırıntılı bölümlerinde yaygın
ve belirgin olarak tanelerin basıklaşması biçiminde bir iç de-
formasyon gelişmiştir.

OlistostroiB Bölümü

Divrik Dağı doğusunda ve Delialiuşağı Köyü ile Tatler
Mahallesi arasında ofiyolitli melanjm düzgün taban istifi
olistostrom çökellerine geçiş gösterir.

Divrik Dağı doğusunda çökel serpantinitler üzerinde 30-
50 m kalınlıkta olistostrom istifleri yeralır. Olistostromun
hamuru genellikle siyah-koyu kahverengi şeyi, bazen de vol-
kanik kökenli yeşil renkli şeyi veya kırmızı, süislegmiş şeyi
türündedir. Şeyi hamuru içinde iri kum, çakıl ve küçük blok
boyutlarında kireçtaşı kırıntılarına rastlanır. Bunların ço-
ğu hamurla çökelme ilişkilidir. Bazı bölümlerde olistostrom,
üst seviyelere doğru kırmızı radyolarit istifini geçicidir.

Delialiuşağı Köyü ile Tatar Mahallesi arası olistostrom
bölümünün en yaygın olduğu yerdir. Burada olistostromun
alt bölümünde hamur, alacalı renkli çamurtaşı türündedir.
Bu bölümde rastlanan bloklardan bir bölümü yabancı kö-
kenli, diğeri ise olistostromun hamuruyla ayni ortamda çö-
kelmiş akma sırasında bloklaşmış sert veya masif bölüm-
lere aittir. Yabancı blokların çoğunluğu Permiyen kireçta-
şıdır. İkincisi ise 5-30 m arası kalınlıkta, mercem biçimli, bol
ofiyolit kırıntılı kireçtaşıdır. Kireçtaşı, bol oranda oolit ve
ekinoderm, çamurtaşı, çörk, ofiyolitlerden türemiş kaya par-
çalan, kırmızı radiolaryalı çamurtaşı taneleri içerir. Ttae
şuurlarının çoğu mikrostylolitik sütür yapılı ve buna bağlı
olarak da sıkı istiflenmelidir.

Olistostromun üst bölümleri ise hamur ve blok bileşimi
ve yapısal özellikleri açısından alt bölümden ayrılıklar taşır.
Burada olistostromun hamuru alacalı renkli, farklı oranda
serpantinit kırıntılarıyla karışık çamurtaşı türündedir; ha-
murla ilksel ilişkili kireçtaşı çakıllarına sıkça rastlanır. Ya-
bancı blok olarak diyabaz, serpantinit, amfibolit ve volka-
nit kumtaşlarına rastlanır.

Olistostromun üst bölümünde makro-mikro boyutlarda
yaygın makaslanma izlenir. Bu bölüm genel olarak makro-
mikro boyutlarda makaslama deformasyonuna uğramış bir
olistostrom olarak tanımlanabilir.

liaotik Bölüm

Ofiyolitli melanjm düzenli taban istifi ve olistostrom bö-
lümü üzerinde yaralan kaotik yapılı bir bölüm Divrik Dağı
doğusunda, Acıman Yayla'da'' ve Basyayla Koridoru'nda yay-
gındır Kaotik bölümün genel görünümü yumuşak bir morfo-
loji içinde gelişigüzel saçılmış değişik boyutlarda masif ve iyi
taşlanmış kaya blokları biçimindedir (Levha 1, Şekil 6). Yu-
muşak morfoloji gösteren bölümler düşük derecede taşlanmış,
(lithification) veya ileri derecede ayrışmış kayatürleri kap-
sar; volkanik fliş, volkanotortul, olistostrom, volkanik gereç
ve radyolarit kırıntılı kütle akmaları, serpantinit gibi birbir-
leriyle kaoitik ilişkili kayatürleri bu bölümde yaygındır. Mor-
folojik çıkıntılar oluşturan blok görünümlü kayalar olarak
radyolarit, çörtlü kireçtaşı, masif kireçtaşı, volkanik bre§,
granodiyorit, diyabaz, gabro, ve metamorfik kayalara rast-
lanır. Bütün bu kayatürleri birbirleriyle kaotik ilişkili olmak-
la birlikte farklı kaya parçalarının uzun eksenlerinin yönlen-
mesi açısından bir yapısal denetimin varlığı ve her kaya par-
çasının da kendisine özgü bir iç deformasyon taşıması göze
çarpan özelliklerdir. Kaotik bölümde hamur olarak tanımlana-
bilecek bir malzeme yoktur ve bu bölümde otokton çökellere
de rastlanmamıştır.

Kaoitik bölümün oluşması ve kaotik yapının kazanılma-
sında etkin olan olay, düzenli bir ofiyolit diliminin parçalan-
ması ve değişik boyutlardaki parçaların Senoniyen havzasına
bir tür yığışması olarak tanımlanabilir.

SONUÇLAR VE TABTIŞMAJLAK

Ofiyolitli melanj ile ilgili birçok temel sorunlar doyurucu
bir açıklamaya kavuşmamıştır. Farklı bölgelerde yapılmış
çalışmalar birbirinden oldukça farklı çözümlemeler getirmiş-
tir. Burada üzerinde durmak istenen sorunların başında
ofiyolitli melanjm hangi ortamda, hangi mekanizmalarla
oluştuğu ve bugünkü konumunun ne olduğudur.

Melanjm oluşum ortamı ile ilgili olarak benimsenmiş:
görüş yitme kuşağı modelleridir (Dewey ve Bird, 1970; Di-
mitrijevic ve Dimitrîjevic, 1973; Gansser, 1974). Bunun ya-
nında doğu Ligurian Apeninlerinde ofiyolitik melanjm ve
Kaliforniyada Kaweah serpantinit melanjının okyanus sırt-
larında (Barret ve Spooner, 1977; Saleeby, 1979) Kıbrıs'-
taki Melanjı'nın ise kıta kenarı-okyanus kabuğu çarpışma
zonunda oluştuğu öne sürülmektedir (Robertson, 1977).

Aladağ ofiyolitli melanjı kayastratigrafi birimi özellik-
lerini Üst Triyas-Alt Kretase yaşta platform tipi karbonat
temeli üzerinde gelişen Senoniyen havzasmda kazanmıştır.
Bu nedenle Aladağ Ofiyolitli Melanjı'nın oluşum ortamı, kıta
şelfinin üzeridir.

Melanjm oluşum mekanizması için yine farklı yorumlar
yapılmaktadır. ''Ligurian napı ofiyolitli melanjının yapıcı
levha sınırlarında sırta paralel dik faylar, dönüşüm fayları
(transform fault) ve sırtla açılı faylarla parçalanması sonu-
cu oluştuğu öne sürülmektedir (Barret ve Spooner, 1977).
Buna benzer bir mekanizma Kaliforniya'da Kaweah serpan-
tin melanjı için de benimsenmiştir (Saleeby, 1979). Dinarit-
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îerdeki melanjlar için yitme kuşaklarında etkin olistostrom
mekanizması (Dimitrijevic ve Dimitrijevie, 1973); Kıbrıs'-
taki Moni Melanjı için ise bentonik kil ve radyolaryalı silt-
tagı türünde otokton hamur içine gravite kaymalarıyla yer-
leşmiş kaya blokları türünde bir mekanizma geliştirilmiş-
tir (Robertson, 1977).

Aladağ Pıfiyolitli Melanjı'nm oluşumunda ise graviteye
bağlı kütle akması mekanizmaları önemli bir rol oynamış-
tır. Bu olaylar daha çok melanjın alt bölümü olan düzenli
taban istifinde ve olistostrom bölümünde yaygındır. En üst-
te yeralan kaotik bölüm ise, büyük ölçüde bir ofiyolit top-
luluğuna ait kayaların farklı boyutlarındaki parçalarının Se-
noniyen havzasına bir tür yığışması sonucu oluşmuştur.

Ofiyolitli melanjın konumu ile ilgili görüşler de oldukça
farklıdır. Yaygın görüş bu birimin nap karakterli, tabanı
üzerinde allokton bir birim olduğudur (Ricou, 1971; Glennie
ve diğerleri, 1974; Gansser, 1974; Hail, 1976). Farklı ola-
rak doğu Idgurya Âpeninlerinde ofiyolitli melanjın Üst
Jura-Kretase yaşta pelajik çört, kireçtaşı, şeyi kireçtaşı
ardalanmalı istifle çökelme dokanaklı, fakat tabanıyla bir-
likte allokton konumlu (Barret ve Spooner, 1977)> Kıbns*-
taki Moni Meiıanjı' nın ise Troodos Okyanus Kabuğu üzerinde
çökelme dokanakh olduğu belirtilmiştir (Robertson, 1977).

Aladağ Ofiyolitli Melanjı, temelini oluşturan platform
tipi karbonatlarla çökelme dokanakh olduğu, melanjın düz-
gün taban istifinin görüldüğü her yerde açık olarak izlen-
miştir. Bu nedenle Aladağ Ofiyolitîi Melanjı, temeliyle olan
ilişkisi gözönüne alındığında, otokton konumlu bir birimdir.

Birçok çalışmada kıtasal bir temel üzerinde gelişmiş
havzalara ait istifler içinde yeralan ofiyolitli melanj allok-
ton konumlu bir kayastratigrafi birimi olarak değerlendi-
rildiğinden, ofiyolitli melanjın yaşı ile ofiyolit üzerlemesi
(obduction) olayının yaşının bağdaştırıldığı görülmektedir.
Diğer taraftan ofiyolitli melanj içinde yeralan ofiyolit kırın-
tılı istiflerin yaşından da yararlanılarak okyanus havzala-
rının yaşıyla ilgili ipuçları yakalanmaya çalışılmaktadır. Be-
lirli bir bölgede bu tür bilgiler toplu olarak değerlendirildi-
ğinde farklı yaşta okyanus havzalarının var olduğu ve farkh
yaşta ofiyolit üzerlemesi olayının gerçekleştiği gibi bir so-
nuç ortaya çıkmaktadır.

Aladağ'da yaptığımız çalışmada ofiyolitli melanjın ka-
yastratigrafi birimi özelliklerini kıta şelfine ait platform
tipi karbonat temeli üzerinde gelişen bir havzada, yer çeki-
mine bağlı karmaşık çökelme mekanizmalarıyla kazandığı,
tabanıyla çökelme dokamaklı ve dolayısıyla otokton konum-
lu bir birim olduğu sonucuna varılmıştır,

Bu çalışmanın sonuçlarından hareket edilerek, Aladağ
tipi ofiyolitli melanj ile "ofiyolit üzerlemesi" olgusu ara-
sında hiçbir ilişkinin bulunmadığı söylenebilir. Dolayısıyla
farklı yaştaki ofiyolitli melanjlarm varlığı, ne farklı yaşta
ofiyolit üzerlemesinin, ne de farklı yaşta okyanus havzala-
rının varlığının bir kanıtı değildir. Tersine Aladağ tipi ofi-
yolitli melanj "ofiyolit üzerlemesi" sonraki* bir dönemin ürü-
nüdür. Burada belirtilen sakıncanın giderilmesi amacıyla,

ofiyolitli melanjı "ofiyolit üzerlemesi" olayının dışında dü-
şünülmesini sağlayacak bir terime gereksinim, vardır. Ala-
dağ tipi ofiyolitli melanjlarm E. Arpat (1976-1978; sözlü
tartışmalar) tarafından kullanılan "aktarılmış ofiyolit" teri-
mi altında toplanması yararlı olacaktır. Bu durumda farkh
yaştaki Aladağ tipi ofiyolitli melanjlarm, kıtasal bir ortama
üzerlemiş ofiyolit düiminin farkh zamanlarda farklı ortam-
lara ikincil olarak aktarılması biçiminde değerlendirilmesi
gerekecektir (Tekeli, 1980).

SÜMMABY

in the Aladağ region an ophiolitic melange of Senonian
age lies on top a platform carbonate sequence of Upper
Triassic to Early Cretaceous age. A large ultramafic-mafic
nappe technically overlies the ophiolitic melange (Figure 1)
The Aladağ ophiolitic melange can be divided into three
different parts (a) the coherent basal part, (b) the olistostro-
mal part and (c) the chaotic part.

As the coherent basal part of the Aladağ ophiolitic
melange is laid down in a block faulted plaeotopography, it
shows strong lateral facies changes. Turbidites and grain flow
sediments with ophiolitic clasts, sedimentary serpentinites,
globotruncana-bearing micrite-mudstones and radiolarian
cherts are the major lithologies in this basal sequence. The
turbidites are made up of lime-wackestone to greywaeke type
sediments with dominantly ophiolitic clasts. Lensoid
conglomeratic limestones with abundant shell and reef
fragments are also found in the turbidite sequence. Massive
conglomerates, which contain limestone fragments belonging
to the platform carbonate basement, have probably formed by
a grain-flow mechanism; Sedimentary serpentinites include
massive limestone blocks of decimeter to meter size. A
stratigraphic control is apparent in the arrangement of the
blocks of the same lithology. Sedimentary serpentinites and
limestones are the products of the same depositional basin;
the present blocky structure of these rocks has probably
formed by a flow mechanism during the deposition. Micrite-
mudstone type lithologies with intercalated radiolarian cherts
gradually pass upwards in the sequence with an increase in
ophiolitic detritus to clastic rocks.

The coherent sequences at the lower parts of the Aladağ
ophiolitic melange lie with an unconformity on the platform
carbonates. This sequence has been laid down in a block-faulted
palaeotopography. The clactics of this sequence are thought
to have been laid down in palaeograbens and micrite-mudstones
with radiolarite intercalation in palaeohorsts.

The coherent basal sequence shows in some parts a
passage to olistostrome type sequences. The matrix of the
olistostromes consists of black, green and red shales containing
serpentinite grains. The olistostromes are mostly disharmoni-
eally folded, poorly lithified radiolarite and pelagic limestone
blocks with lesser amounts of massif Permian limestone,
diabase, volcanic sandstone and metamorphic blocks. Olistos-
tromal sequence passes in some parts to radiolarian cherts
signifying in situ sedimentation.
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gekil 1: Türbidit istifinde yeralan farklı kalınlıklarda mercek biçimli resif al organizma ve kavkı parçalı konglomeratik kireçtaşı
aratabakaları; Acıman yayla. . '

Sekil £: Platform karbonatlarıyla sökel serpantinitler arasındaki çökelme dokanağı; Divrik Dağı doğusu.
Şekil 3: Kireçtaşı bloklarıyla çökel serpantinitin dokanak ilişkisinin bir el örneğindeki görünümü. İki kayatürü arasındaki plastik defor-

masyon izleri taşıyan dokanak ilişkisi, büyük bir olasılıkla kireçtaşı henüz tam anlamıyla katılaşmadan kazanılmıştır; Horoz
Kayası.

gekil 4: Çökel serpantinit içerisinde rastlanan konglomeratik kireç, tap merceklerinden alınan örneğin fotomikrografı. Çökel serpantinit
hamuru (koyu renkli bölümler) içinde yeralan sığ ortamdan türemiş oolitik kireçtaşı litoMastlam

Sekil 5: Kireçtaşı çakıllı masif konglomera; çakılların tümü temeli oluşturan kirecâtşlarmdan türemiş, kötü boylanma!*, çok kö-
şeli; hamur kum boyutunda ve ofiyolitlerden türeme gereç kapsar; Subatağı Mevkii.

Sekil 6: Kaotik bölümün bloklu yapısının genel görünümü; Basyayla Koridoru. -

PLATE I

Figure..1: Conglomeratic limestone containing reef forming organisms and shell fragments deposited as lenticular bodies of varying
thickness within the turbidite sequence; Acıman yayla.

Figure 2: Depositional contact between platform type carbonates and sedimentary serpentinites; east of Divrik Dağı.
Figure 3: Hand specimen showing the contact relation between sedimentary serpentinitea and limestone block. Contact relation ship

signifying the evidence of plastic deformation which was possibly gained before the limestone was completely consolidated;
Horoz Kayası.

Figure 4: Photomicrograph of the sample taken from the conglomeratic limestone lenses found in sedimentary serpentinite. Oolitic
limestone lithoclasts derived from a shallow environment within sedimlntary serpentinite matrix (dark areas).

Figure 5: Massive conglomerate with limestone pebbles. The limestone pebbles derived from the barement. Pebbles are very angular and
poorly sorted; matrix is sandy ophiolitic material. Subatağı.Figure 6: Geenral view of the Wocky structure of the chaotic unit;
Basyayla Koridoru.
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In the tipper ^pârts of the Aladağ ophiolitie melange a
chaotic structure is dominant. Large and small morphological
protuberances of Varied rock types in a smooth topography
presents a colourful! picture in the field. In the areas of smooth
topography a regules lateral or vertical stratification is not
present; poorly lithifled mudstone, sandstone, volcanoclastic
sediments anâ serpentinite are the most abundant lithologies
in these areas. Cherty limestone, massif Permian limestone,
diabase, gabbro and metamorphic rocks form the
morphological protuberances. In the chaotic section a clearly
defined matrix is not present, rather all the rock units form a
chaotic juble; however, a vague parallel arrangeemnt of the
long dimensions of the blocks has been noticed.

SuMuction zones (e.g. Dimitrljevic and Dimitrijevic, 1973)
ocean ridges (e.g. Barret and Spooner, 1977; Saleeby, 1979)
and plate collision zones e.g. Robertson, 1977) have been
suggested as the sites for formation of the ophiolitic melanges
Different from all these environments Aladag ophiolitic
melange is thought to have formed on a continental shelf in
front of an obducting ophiolite slice.

The general view on the tectonic position of the ophiolitic
melanges is that they are alloehthonous (e.g. Gannser, 1974).
Aladağ ophiolitic melange on the other hand is an autocht-
honous unit, which has formed on top of a carbonate platform.
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