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ÖZ: Aktepe-Gökdere bölgesinde yaşları Kretase ile Tersiyer arasında değişen magmatik ve sedimanter kay açlar yer al-
maktadır. Çalışma alanında ofiyolitlerin yerleşmesinin Üst Kretase'nin erken evrelerinde meydana geldiği sanılmakta-
dır. Ultramafik magma yerleşmesi sırasında ortamda çökelmiş ve çökelmekte olan, ıslak, fliş benzeri sedimanter bir ha-
mur malzemesi (Ağıltepe Üyesi) içine akmış, bu hamur malzemesi ile karışarak yarı-yerli bir melanj yapısı oluşturmuş-
tur. Bu karışım yapısı, Alp orojenezine bağlı tektonik kuvvetler nedeni ile batıdan doğuya doğru itilirken, orojenik
gravite kaymaları ve bindirmeler sonucu daha da karmaşık bir durum kazanmıştır. Ofiyolitli melanjm Paleosen ve daha
genç formasyonlar üstüne bindirmesi Gökdere'nin 4-5 km doğusunda izlenebilmekte, devamı ise Miyosen yaşlı tüf ör-
tüsü ve daha sonraki tektonîk hareketler nedeni ile izlenememektedir.

ABSTRACT: Aktepe-Gökdere region consists of magmatic and sedimentary rocks ranging in age through Early Cre-
taceous to Tertiary. Emplacement of ultramafic magma took place during early stages of Upper Cretaceous in the region.
It is thought that the magma was poured out into a wet, flyseh-like sedimentary matrix (Ağıltepe Unit) and mixed
up with it, thus yielding a para-autochthonous melange structure. This structure became more chaotic during west to east
transportation due to tectonic forces of Alpine orogeny in which orogenic gravity and thrusting were also involved.
Thrusting of ophiolitic melange over Paleocene and younger formations is obscured by tuffaceous cover of Miocene age
and further tectonic movements.

Sekil I: Buldum Haritası

GİRİŞ

Aktepe-Gökdere bölgesi (Şekil-1) Pontid'lerin Ankara-
Çankırı yöYesinde Anatolid'lerin içine doğru yaptığı virgas-
yonun doğu kanadında yer almaktadır. Bölge, Bailey ve
McCallien'in (1953) "Ankara Melanjı" olarak tanımladığı ka-
yaç grubuna dahil edilmektedir (Boccaletti ve diğerleri, 1966).

Bölgenin genel jeolojisi Baykal (1941), Arni (1942),
Blumenthal (1945),, Bailey ve McCallien (1950, 1953), Lalın
ve Egeran (1951), Ketin ve diğerleri (1962), Boccaletti ve
diğerleri (1966) tarafından çalışılmıştır. Erol (1958) aynı böl-
genin 1/100.000 ölçekli, Norman (1972 a, ,b, c) ise bölgenin
güneyinde Kırşehir İ30 bl, b2, b3, b4; İ31 al, a4 1/25.000
ölçekli paftalarının ayrıntılı jeolojik haritalarını yapmışlar-
dır.

Burada sunulan çalışmanın amacı, Şekil-1'de gösterilen
bölgede yeralan ofiyolitli melanj bileşenlerinin, yerli ve ya-
bancı blokların ve tüm bileşenler arasındaki jeolojik ilişki-
lerin saptanarak Türkiye'deki ofiyolit sorununa, bu çalışma-
dan elde edilen verilerin yeterliliği oranında ışık tutmak ol-
muştur. Bu amaca yönelik olarak, bölgeden alman sistema-
tik örnekler üzerinde petrografik ve X-ışmları difraksiyonu
analizleri yapılmış ve bölgenin Çankırı H30 c2, c3; H31 di,
d4 1/25.000 ölçekli paftaların ayrıntılı jeoloji haritası hazır-
lanmıştır (Şekil-2).

BÖLGENİN GENEL JEOLOJİSİ

Bölgede yapılan çalışmalar sonucu ayırtlanan stratigra-
fik birimler Şekil-4'de gösterilmiş ve aşağıda tanımlanmış-
tır.
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Sekil: 3: "Aktepe-Gökdere Bölgesinde A-B ve C-D Kesitleri"
(Açıklama itin Sekil 'i'i e bakınız)

Aktepe-Gökdftre Formasyonu

Bu formasyon ofiyolitli melanjı yapısındadır. Formas-

yonu oluşturan üyeler genellikle köksüz, taşınmış, yabancı

bloklar olup tektonik dokanaklara sahiptirler ve aralarında

stratigrafik istiflenme, düşey ve yanal geçişler bulunmamak-

tadır; Bu nedenle stratigrafik dikmede kalınlıkları .belirtile-

meyen üyeler şunlardır:

Aktepe Üyesi.

Serpantinîtler: Ofiyolitli melanj içinde değişik boyutlu
mercekler halinde bulunan serpantinitler parlak kayma yü-
zeylerine sahiptirler. Bunların daha çok' harzburgit, bronzitit
gibi peridotit ve piroksenitlerden türedikleri saptanmıştır.

Lisfenitler: Bölgede yalnız Yaylatepe, Zivetepe, Ören-
tepe ve Aktepe Köyü doğusunda görülen sar* ve kırmızı lis-
fenitler silis, karbonat ve bol miktarda demir oksitten oluş-
muştur. Genellikle serpantinitlerle birlikte bulunan bu kayaç-
ların içerdiği silisin, serpantinleşme sırasında ultramafik ka-
yaçlardiMi türediği samlmaktaaır.

Radyolaritler: Genellikle kırmızı, nadiren yeşil renkte
olan radyolaritler İnce tabakan \e sık kıvrımlı mercek ve
bloklar halindedirler (Şekil-5). Bunlar bazen kendi bünyele-
rinde killi ve marnlı kireçtaşlarına yanal geçiş göstermekte-
dirler. Bölgenin bazı kesimlerinde ise spilitik bazaltlar ile
radyolaritler arasında kesin sınırlar olmayıp beraberce kar-
maşık bir görünüme sahiptirler. Bu karışımın elemanlarının
boyutları birkaç milimetre ile birkaç 10 metre arasında de-
ğigir.

Spilitik bazaltlar ve diyabazlar: Çoğunlukla 20 X 30

metre boyutlarındaki bloklar halinde bulunan spilitik bazalt-

lar bazen 3-4 krn^lik alanlar kaplayan lav akıntıları halin-
dedirler. Saha gözlemlerine göre bu akıntılar üç gruba ayrıl-
mışlardır: i) kırmızı veya yeşil akıntılar, ii) radyolaritierle
tamamen karışmış kırmızı akıntılar, iii) yastık yapılı akın-
tılar. Üçüncü grupta yastık yapıları şiddetli tektonizma ne-
deni ile kısmen bozulmuştur.

Kireçtaşlan: Bölgedeki kirectaşları, yabancı ve yerli
bloklar olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır. Yabancı
bloklar, daha küçük kütleler halinde olup bulundukları or-
tamdaki kayaçlar ile stratigrafik ilişkiler göstermeyen mik-
rit karakterindeki kireçtaşlarıdır. Yerli bloklar ise daha çok
tepelerin üst kısımlarında yeralan, daha geniş alanlar kap-
layan ve bulundukları ortamdaki kayaçlara dereceli geçiş
gösteren, genellikle fosil içeren sparitlerdir. Bu kirectaşları
makroskopik olarak, litolojik özelliklerine göre ayrıca dört
gruba ayrılmışlardır; i) açık gri ve krem, kısmen kristalin,
breşik yabancı bloklar, ii) pembe, tıkız, ince taneli yabancı
bloklar, iii) kırmızı, tıkız, kristalin yerli bloklar, iv) det-
ritik yerli bloklar (genellikle litoklast içeren fosilli sparit
karakterinde). Bunlar arasında detritik kirectaşları litolojik
özellikleri, çökelme ortamının sığ oluşunu belirtmeleri ve fo-
sil içermeleri nedeni ile ilginçtirler. Kireçtaşı hamur malze-
mesi içinde gelişigüzel bir dağılım gösteren serpantinit, rad-
yolarit, spilitik bazalt litoklastlan yanında yan yuvarlatılmış
mikritik kireçtaşı parçacıklan ile fosil kavkılan mikroskop
altında kolaylıkla görülmektedir. Detritik kirectaşları içinde
şu fosiller saptanmıştır; Orbitolina cf. conoidea, GRAS;
Globigerina sp.; Globotruneana sp. Bu fosiller Baremiyen il&
Senomaniyen arasında yeralac oldukça dar bir yaş aralığına
karşıttırlar.

Kakhktepe Üyesi. Bir gabro intrüzyonu olan Kaklık-
tepe üyesi, güneyinde Çataltepe'de Ağıltepe üyesine ait Se^
noniyen yaşlı sedimanter kayaçlar tarafından örtülü olması

(1) Stratigrafik istiflenme göstermeyen serpantinleşmiş ultramafikler, gabro, diyabaz, spilitik bazaltlar, radyolaritler (Anonymous, 1972) ve
•bunlarla birlikte bulunan yerli ve yabancı kireçtaşı bloklar ve 'flig tipi sedimanter kayaçlar "ofiyolitli melanj" olarak kabul edil-
miştir.
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£x) ; Tektono-stratigrafik birimler olmaları nedeniyle'ibu .üyeler için kalınlık verilememiştir.

Sekil 4: Stratigrafik Dikme

nedeni ile Senoniyen'den daha yaşlı olarak kabul edilmiştir.
Ağıltepe Üyesi. Biribirleri ile arakatkılı durumda bu-
lunan kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı, marn, yeşil gakmaktaşı,
volkanik aglomera, volkano-sedimanter Kayaçlar (olistos-
tromlar) ve diyabazik lav akıntılarından oluşan Ağıltepe
üyesinin, Hsü (1968)'nün melanj modeline göre. Aktepe-Gök-
rlere formasyonunun hamur malzemesi olduğu varsayılmıştır.
Bu kayaçlardan bir kısmının biribirleri ile olan ilişkileri Şe-
kil-6'da G-H ve E-F kesitlerinde gösterilmiştir. Yukarıda sö-
zü geçen varsayıma göre Ağıltepe üyesi Alp Orojenezi sıra-
sında ofiyolitli bir karışımın içine yerleştiği, muhtemelen Se-
noniyen'de veya daha önce depolanma havzası içinde çökel-
mis ve çökelmekte olan fliş tipi sedimanlardan oluşmuştur.
Ancak, aşağıdaki nedenlerden ötürü bu üye hakkında daha
ayrıntılı bilgi vermek şimdilik olanaksızdır:

^ 1) Bu kayaçlarm gerek çökelmeleri gerekse melanj olu-
~" sumu sırasında stratigrafik istiflenmelerinin önemli ölçüde

Sekil 5: Serpantinit isine tektonik kuvvetlerle sokulmuş rad>olarıt olması
merceği, Aktepe Köyü (Buket, 1969). bozulmuş olması,
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Sekil 6: Yersel Kesitler. G-H: Çegmebaşıtepe-Köyderesi kesiti, E-F:
Aktepe Köyü-Xavsandere kesiti (Buket» 1969). a: Badyolarit, b: ser-
pantinit, c: Diyabaz, d: yastık yapılı spilitik bazalt, e: pembe, tıkız,
ince taneli yabancı kireçtaşı, f: radyolarit, spilit, diyabaz parcacıklı,
kireçtaşı hamur malzemeli polijenik breş, g: çakmaktaşı arakatkılı

camurtası, h: monojenik spilitik bazalt bresi.

2) Fosil yetersizliği nedeni ile üyeyi oluşturan kayaç-
lar arasında toir korelasyon yapma olanağının bulunmaması,

3) Belirli bir anahtar seviyenin olmaması,

4) Ayrıntılı bir sedimantolojik çalışmanın yapılmamış
olması.

Ağıltepe üyesine ait yeşil kumtaşı içinde Lagena sp.,
Radiolaria sp.; Globigerina sp.; mor kireçtaşı içinde ise Kam-

paniyen yaşını veren Globotruncana cf. Leopoldi BOLLI,
Globotruncana Laj>parenti cf. Coronata BOLLI; Globotrun-
cana Lapparenti tricarinata QUEREAU, 1893; Globigerina
sp.; Globigerinella sp.; Gümbellina sp. mikrofosilleri bulun-
muştur. Buna göre Ağıltepe üyesinin yaşı Baremiyen-Senoni-
yen arası olarak kabul edilebilir.

Bulduktepe Formasyonu

Bulduktepe formasyonu özşekilli analsit kristalleri ile iri
ojit prizmaları ve az miktarda opak minerallerden oluşan
.analsit-bazalt veya analsitit, ojitli analsitit (Streickheisen,
1967) ile diyabaz ve lamprofir daykları içermektedir. Formas-
yona ait volkanik kayaçlar önce mikroskopik analizler sonu-
cu "lösit tefrit" olarak tanımlanmış, ancak daha sonra yapı-
lan X-ışınlan difraksiyonu analizleri sonunda lösit sanılan
minerallerin analsit olduğu saptanmıştır. Volkanikler bölge-
nin doğu, güney ve güneybatısında kendi elemanlarından olu-
şan (otoklastik) .bir volkanik aglomera görünümündedirler.

Dut deresinin kuzeyinde Bulduktepe volkanikleri Ağılte-
pe üyesine ait kayaçlarla arakatkılı durumda bulunmaktadır.
Bu kayaçlarda bulunan fosillere dayanılarak formasyonun ya-
şı Kampaniyen olarak saptanmıştır (bak. Ağıltepe üyesi).

Diyabaz ve lamprofir daykları genellikle KD-GB yönün-
de uzanmakta ve ofiyolitli melanj ile Bulduktepe volkanikle-
rini kesmektedir. Bu nedenle daykların yaşının Kampaniyen
sonrası olduğu kabul edilmiştir. Dayklar çok küçük ve sık
olmaları nedeni ile haritada gösterilememişlerdir.

Kenanmdere Formasyonu

Bir fliş tipinde olan bu formasyon bölgenin doğusunda,
volkanik ve intrüzif kayaçları bir açısal diskordans ile ört-
mektedir. Formasyonun tabanında bol miktarda volkanik ve
intrüzif kayaç elemanları ile az miktarda ofiyolitli melanja
ait kireçtaşı ve diğer parçacıklardan oluşan ve dereceli ta-
bakalanma gösteren bir konglomera bulunmaktadır. Konglo-
meranın üstünde kumtaşı, en üstte ise marn tabakaları yer-
alır. Kalınlığı 10-80 m. arasında değişen ve aşağıdaki fosil-
leri içeren formasyonun yağı Mastrihtiyen olarak saptanmış-
tır. Konglomera içinde bulunan fosiller şunlardır; Hippurites
eornovaxinum; Cidaris sp.; Rhynconella sp.; Cyclolites ıındu-
lata, LAMARK. Marn tabakaları içinde bulunan fosiller ise:
Dissocladella cf. savitria PIA; Miliolidea sp.; Gümbellina sp.;
Corallinacea sp.; Archeolithotharnımım sp.; Colenoporacea sp.;
Stromotoporidae sp. ve Crinoid dikeni parçacıkları.

Sakızüktepe formasyonu

Bol fosilli, masif, tıkız, krem renkli olan Sakızlıktepe
kireçtaşı, 5-30 metre kalınlıkta olup sadece adını aldığı 8>aı-
kızlıktepe'de ve Kenanındere içinde izlenmiştir. Kenanmdere
flişi üstüne bir açısal diskordans ile gelen ve aşağıdaki fo-
silleri, içeren bu formasyonun yaşı Mastrihtiyen olarak sap-
tanmıştır: Indopolia cf. satyavanti, PIA; Colenoporaceae sp.;
Actaeonella sp.; Lithophyllum sp.; Lithothamnium sp.; Bryo-
zoa parçacıkları.

Tatarilyas Formasyonu

Bölgenin doğu ve güneyinde yeralan Tatarilyas formas-
yonu 150-200 m. görünür kalınlıkta olup tipik bir fliş özel-
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liğindedir ve çevrimli ardalanma gösteren konglomera, kum-
tagı, marn ve çamurtagından oluşur. Gökdere bölgesinde Ak-
tepe-Gökdere ofiyolitli melanjı ile Tatarilyas flişi arasında
izlenen bindirme fayı, bölgenin kuzeyinde Buğra Köyü çev-
resinde Kağnıtepe formasyonu, güneyde ise Kabaktepe for-
masyonu ile örtülmüştür.

Gökdere köyünün güneydoğusunda, İğdelidere içinde
Tatarilyas formasyonundan alman örneklerde aşağıdaki fosil-
ler bulunmuş ve bunlara göre formasyonun yağı Alt Paleosen
olarak tanımlanmıştır: Globoroialia pseudobulloides, PL.UM-
MBR, 1926; Globorotalia cf. compressa, PL.UMMER, 1952;
Globorotalia aft. elongata, GLAESSNER, 1957; Globorotalia
(carenees); Globorotalia, sp.; Chilogümbellina sp.

Kışlabağtepe Formasyonu

Tabanda yaklaşık olarak 40 metre görünür kalınlığa sa-
hip bir konglomera içeren Kışlabağtepe formasyonu, konglo-
mera üstünde düzgün bir kumtaşı-grit ardalanması göster-
mektedir. Ortalama kalınlığı 100-150 m. olan Tatarilyas for-
masyonunu açısal bir diskordans ile örten bu formasyonda fo-
sil ile yaş tayini yapılamamıştır, ancak gerek stratigrafik ko-
numu gerekse Ketin (1963), Erol (1958)'un verileri gözönüne
alınarak formasyonun yaşı Alt Eosen (İprezyen) olarak ka-
bul edilmiştir.

Yanıkkafatepe Formasyonu

Yaklaşık olarak 10-20 metre ortalama görünür kalınlığa
sahip, sarımsı, mavimsi kireçtaşından oluşan Yanıkkafatepe
formasyonu, Kışlabağtepe formasyonunu bir açısal diskordans
ile örtmektedir. Bol fosilli olması nedeni ile Ankara bölge-
sinde anahtar seviye olarak kabul edilen bu formasyonda
aşağıdaki fosiller saptanmıştır: OrMtolides complanatus;
Alveolina cf. elongata; Miliolidea sp.; Nummulitidea sp.; Tex-
tularidea sp.; Distyshoblax sp.; Peneroplidea sp.; Ascilina
sp.; Operculina sp. Bu mikrofauna formasyonuna Üst Lütes-
yen yaşını vermektedir.

Kazmaca Formasyonu

Kırmızı rengi ile diğer formasyonlardan kolayca ay irde-
dilebilen Kazmaca formasyonunun görünür kalınlığı yaklaşık
150 metre olup Yanıkkafatepe formasyonunu .bir açısal dis-
kordans ile örtmektedir. Konglomera, kumtaşı ve kırmızı
marnlardan oluşan Kazmaca formasyonu Jipsli Oligosen se-
risinin tabanı olarak tanımlanmaktadır (Ketin, 1963). Bu ne-
denle formasyonun Alt Oligosen yaşlı olduğu kabul edilmiş-
tir.

Kabaktepe Formasyonu

Yaklaşık 75-150 metre görünür kalınlığa sahip olan, da-
sit, andezit ve bunlarm tüflerinden oluşan Kabaktepe for-
masyonu Ketin (1961) tarafından Miyosen yaşlı olarak ta-
nımlanmıştır.

Kağnıtepe Formasyonu

Bulduktepe, Kenanındere, Tatarilyas, Kazmaca ve Ka-
baktepe formasyonlarını küçük bir açısal diskordans ile ör-

ten bu formasyona Pliyosen yaşı verilmiştir (Erol, 1958).
Yaklaşık 150 metre görünür kalınlığa sahiptir ve kendisin-
den yaşlı formasyonlara ait olan kayaçlarm çakıllannı içer-
mektedir.

BÖLGENİN JEOLOJİK EVRİMİ

Bölgede içerilen ofiyolitlerin, bölgedeki jeosenklinalin er-
ken evrelerinde çökelmekte olan radyolaryalı çamurlar içine
Kretase'den önce yerleşmiş olduğu sanılmaktadır. Spilitik ba-
zaltların yarı katılaşmış radyolaryah çamurlar ve diğer pe-
lajik sedimanlar içine akması sırasında, yastık yapıları ve
yer yer değişik oranlarda spllit-radyolarit karışımları oluş-
muştur (Çapan, 1972). Kararsız durumdaki jeosenklinal ta-
banında diyastrofik hareketler sonucu oluşan çukurlar Seno-
niyen başlarından itibaren Ağıltepe üyesinin sedimanları ile
dolmaya başlamıştır. Kretase başlarında ofiyolitlerin jeosen-
klinal içine yerleşmesi ile oluşmaya başladığı sanılan melanj
yapısı, oluşumunu Alp orojenezinin Laramiyen fazına ait ha-
reketler sırasında, muhtemelen Kampaniyen'de tamamlamış-
tır. Bu sırada .batıdan doğuya doğru gelişen tektonik itil-
meler (Ketin, 1962, 1963) sonucu ofiyolitik kayaçlarm gra-
vite kaymaları ile Ağıltepe sedimanları içine yuvarlanmış ol-
maları muhtemeldir.

Kampaniyen sırasında havza genel olarak yükselmiş ve
Bulduktepe formasyonunu oluşturan geniş çapta bir volka-
nizma başlamıştır. Kampaniyen sonlarına doğru soğumuş lav
çatlakları, diyabaz ve lamprofir intrüzyonları ile doldurul-
muştur (Buket, 1969).

Mastrihtiyen'de Kenanındere ve Sakızlıktepe formasyon-
ları transgresif olarak Bulduktepe formasyonunun üstüne çö-
kelmiştir. Tatarilyas formasyonu Alt Paleosen'de çökelmiş,
bunu Üst Paleosen, veya Alt Eosen yaşlı transgresif Kışla-
bağtepe formasyonu izlemiştir. Yanıkkafatepe formasyonu
bol fosilli ve Alt Eosen (Lütesyen) yaşlı olup önceki for-
masyonları bir açısal diskordans ile örtmektedir.

Oligosen'de havzada oluşan genel bir yükselme ile jipsli
sığ su sedimanları oluşmaya başlamış, daha sonra sığ deniz,
yerini lagünlere bırakmıştır. Oligosen ile Miyosen arasında
Ankara çevresinde çok yaygın olan dasitik-andezitik volka-
nizma bölgedeki Kabaktepe formasyonunu oluşturmuştur.
Ofiyolitli melanj ile Tersiyer formasyonları arasındaki, muh-
temelen Paleosen sonrası yaşlı bindirmenin büyük bir kısmı
Kabaktepe formasyonu ile örtülmüştür. Pliyosen'de çalışma
alanı bölgesel bir erozyona uğramış ve özellikle Kızılırmak
çevresindeki teraslar ve Kağmtepe formasyonu oluşmuştur.

SONUÇLAR

Aktepe-Gökdere bölgesinde yapılan ayrıntılı jeolojik ça-
lışmalar ile aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

1) Ankara melanjına ait olan Aktepe-Gökdere formas-
yonu ofiyolitli melanjlarm tipik bir örneğidir.

2) Melanjın hamur malzemesi olarak kabul edilen Ağıl-
tepe üyesinin Baremiyen-Senoniyen arasında oluşmuş olması
kuvvetle muhtemeldir. Bu yaşın Türkiye'de ofiyolitler için çe-
şitli yerlerde verilen yaşlarla ve Moskova (1973)'daki "Ofi-
yolit Sempozyumu"nda Kafkas'lardaki ofiyolitli melanjlar
için verilen Senoniyen yaşı ile uygunluk göstermesi ilginçtir.
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3) Ofiyolitli melanj oluşumu Kretase öncesinde (muh-
temelen Baremiyen'de veya daha önce) başlamış ve Senoni-
yen'den sonra Mastrlhtyen'de tamamlanmıştır.

4) Ofiyolitli melanj ile Tersiyer yaşlı formasyonlar ara-
sındaki bindirme, Paleosen'den sonra ve kesinlikle Miyosen'-
den önce olmuştur.

5) Ofiyolitli melanjı oluşturan kayaç birimleri arasın-
da hiçbir metamorfizma izine rastlanmayışı, ofiyolitlerin "so-
ğuk yerleşme"sinin çalışma bölgesi için de geçerli olduğunu
kanıtlamaktadır.
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