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Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt
Kimmerîyen dağoluşumu izleri

Probable Early Kîmınerian orogenic implications in the Beyşehir area (Central Taurus)

ERGÜN AKAY Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ : Seydişehir ve Ermenek dolaylarındaki varlığı, daha önce bazı araştırmacılarca belirtilmiş olan Alt Kimmeri-
yen dağoluşumu olaylarının, Beyşehir dolayını da etkilediğini destekler bazı yapısal ipuçlarına değinmek amacıyla
bu yazı hazırlanmıştır.

Beyşehir yöresinde Kambriyen yaşındaki kayastratigrafi birimleri, Orta Kambriyen - Alt Ordoviziyen yaşındaki
Seydişehir şistleri üzerine bindirmiş ve bindirme sonrasında da, Üst Liyas - Alt Dogger karbonatları, hem Kambriyen
yaşındaki kayaları hem de Seydişehir şistlerini açısal uyumsuzlukla örtmüştür.

Bu sonuç diğer bazı araştırmacıların bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde; Orta Torosların kabaca kuzey
kesiminin, Resiyen sırasında, Alt Kimmeriyen dağoluşumu olaylarından etkilenmiş olması, büyük bir olasılıktır.

ABSTRACT : This paper has been prepared by the purpose of pointing out some of the structural clues supporting
that Early Kimmerian Orogeny, its presence in Seydişehir and Ermenek localities has been cited before by some ot-
her researchers, has also affected the Beyşehir locality.

Rock stratigraphic units of the, Cambrian # age have been thrusted over the Middle Cambrian - Lower Ordovician
Seydişehir schists in Beyşehir area and after thrusting both Cambrian rocks and Seydişehir sahists iiave been over-
lain with the angular unconformity by Upper Lias - Lower Dogger carbonates.

When these evidences are evaluated with other investigaters data, it can be suggested that the northern part
of the Central Taurus Mountains was possibly subjected to Early Kimmerian orogenic events during Rhaetian.
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GİRİŞ

Orta Toroslar daha önce birçok yerbilimcilere, temel
jeolojisi yönünden araştırma konusu olmuştur. Ancak daha
önce, Beyşehir yakın dolayının ayrıntılı incelemesi yapıl-
mamıştır. Çalışma alanından edinilen bulgular, Beyşehir
ilçesi güneyinde küçük bir alan kaplamakta (şekil 1) olup,
daha geniş alanda yapılmış çalışmanın bir bölümü olarak
ele alınmıştır (Akay, 1981).

İnceleme alanında Mesozoyik oluşuklarının temelini
oluşturan birim, Blumenthal (1947) tarafından Devoniyen
yaşında tanımlanmış, daha sonra Monod (1947) bu b;rimi
Seydişehir şistleri olarak tanımlayıp, Orta Kambriyen - Alt
Ordoviziyen olarak yaşlamıştır. Temel üzerine gelen ve
Blumenthal (1947)'e göre Liyas'la başlayan istifin, daha
sonra Üst Liyas-Alt Dogger ile başladığı kanıtlanmıştır
(Monod, 1977).

Monod (1977) 'ya göre çalışma alanındaki temel üzerin-
de gelişen çökelme koşulları, Üst Liyas - Alt Dogger deniz
ilerlemesiyle başlayıp Tersiyer'e kadar sürmüş ve ancak
Üst Lütesiyen - Alt Priaboniyen sonrası dağoluşum kuvvet-
lerinin etkisiyle kesilmiştir.

Orta Toroslar'da geniş bir alanda çalışmalarda bulun-
muş olan Monod (1977),'Beyşehir ve Seydişehir arasında,
Ladiniyen sonrası Liyas (?) —Dogger öncesi Kimmeriyen
dağoluşumundan sözetmektedir. Hadim yöresinde, Dogger
yaşındaki karbonatlar Ordoviziyen yaşındaki şeyil ve silt-
taşı üzerinde açısal uyumsuzlukla bulunmaktadır (Özgül,

1976). Gedik ve diğerleri (1979) Ermenek dolaylarında dolo-
mit seviyesi kapsayan Resiyen yaşındaki çakıltaşı ve kum-
taşı biriminin kırıntılarının altındaki birimden türemiş ol-
ması nedeniyle, iki birim arasında bir açışız uyumsuzluktan

• söz etmektedir. Ancak, bu açışız uyumsuzluğun dağoluşum-
sal ya da epirojenik olaylarla geliştiği belirtilmemiştir. Bu
çakıltaşı ve kumtaşı birimi, üzerindeki Jura —Kretase yaş-
lı karbonatlarla uyumluluk göstermektedir. Hoyran gölü
kuzeyinde de Liyas yaşındaki oluşuklar temel üzerine açısal
uyumsuzlukla gelmektedir (Koçyiğit, 1981).

Tüm bunlara göre, Orta Torosların kabaca kuzey kesi-
minde bazı tektonik olaylar egemenken, Orta Torosların
kabaca güney kesiminde çökelme koşullan kesintisiz ola-
rak sürmüştür. Örneğin Barladağda (İsparta) Noriyen - Re-
siyen karbonatlan Liyas kireçtaşıyla geçiş göstermekte
(Gutnic, 1976; Koçyiğit, 1981), Eğridir gölünün güneyinde
Alt Triyas ile başlayan çökelme koşulları kesintisiz Üst
Kretase'ye kadar sürmekte (Dumont ve Kerey, 1975), Ma-
navgat çayı boyunda tanımlanan Oymapmar kesidinde No-
riyen - Resiyen oluşukları Liyas karbonatlarıyla geçiş sun-
maktadır (Monod, 1977).

Bunlarla beraber, Beyşehir yöresindeki bu çalışma ile
birlikte saptanan Kambriyen yaşındaki kayastratigrafi bi-
rimlerinin yapısal ilişkileri, Orta Toroslar'daki daha önce
belirlenen bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, Orta To-
rosların kabaca kuzey kesiminin olasılı Alt Kimmeriyen
dağoluşumu olaylarından etkilenmiş olduğu ortaya çıkmak-
tadır.

ÜST LİYAS-ALT DOGGER ÖNCESİ BİNDİRME

İnceleme alanında, Kambriyen yaşındaki kayastratig-
rafi birimleri tektonik olaylarla, Orta Kambriyen - Ait Or-
doviziyen yaşındaki Seydişehir şistleri üzerine bindirmiş ve
heriki birimi de Üst Liyas-Alt Dogger karbonatları açısal
uyumsuzlukla örtmüştür. Bu tektonik gelişimin yayjlımı;
yapısal dilimler ve bunların kayatürleri; hareket yönü ve
niceliği; dilimlerin dokanak ilişkileri ve bindirmenin yaşı
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yayılımı. Beyşehir ilçesinin güneyinde gözlenen bindir-
me kayaları Küçükballık tepede, Bademli köyünün güne-
yinde, Büyükballık tepenin kuzeyinde, Ağılönü köyünün
batısında, Şamlarboğazı derenin doğusunda, yaklaşık 4-8
km boyutlu bir alanda dağılım göstermektedir (şekil 2).

Yapısal Dilimler ve Bunların Kayatürleri. İnceleme
alanında Üst Liyas-Alt Dogger öncesindeki tektonik olay-
larla, iki farklı yapısal dilimler grubu sürüklenerek yer-
leşmiştir. Bu iki farklî yapısal dilimler grubu yeniden kris-
tallenmeli kireçtaşı yapısal dilimleri ile dolomit - nodular
kireçtaşmdan oluşmuş yapısal dilimlerini kapsamaktadır.

Yeniden kristallenmeli kireçtaşı (ç4), Bademli köyü-
nün ve Şamlarboğazı derenin doğusunda, iki ayrı yüzeyle-
me olarak gözlenmektedir (şekil 2). Kesin Kambriyen ya-
şında olduğu saptanamayan bu birim, yörede diğer yaşdaki
kayalarla karşılaştırılamadığından, olasılıkla Kambriyen ya-
şında değerlendirilmiştir.

Kahverengi dolomit ( g l ) , Bej dolomit ( ç 2 ) ve No-
dular kireçtaşı (ç 3) birlikte, farklı boyutlarda dört yapı-
sal dilim oluşturmaktadır (şekil 2). Büyükballık tepe ku-
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zeyini ve Küçükballık tepeyi oluşturan yapısal dilim en
büyüğü olup, diğerleri oldukça küçük olarak, Bademli kö-
yünün güneyinde, doğusunda ve Ağılönü köyünün batısında
bulunmaktadır. Yapısal dilimlerdeki Nodular kireçtaşı Cor-
ynexochus delagei Miguel, Corynexochus cf., Paradoxides
sp. gibi fosil içeriğiyle Orta Kambriyen yaşındadır (Akay,
1981).

Hareket Yönü ve Niceliği. İnceleme alanı içerisinde
gözlendiği kadarıyla, bindirmenin yönünü gösterecek her-
hangibir yapısal ipucu bulunamamıştır . Ancak, daha ön-
ceden, Mönod (1977) Beyşehir - Seydişehir arasındaki Kam-
briyen - Ordoviziyen - Triyas yaşındaki oluşukların yoğun

yapısal unsurlarının Eosen tektonik olaylarıyla kazanıldığı-
na değinmiştir. Bu yapısal unsurların, kısmen olasılı Alt
Kimmeriyen dağoluşumu olaylarıyla da gelişmiş olabileceği
düşünülürse, hareket yönüyle ilgili bazı değerlendirmeler
yapmak olanaklıdır.

Buna göre, Seydişehir yakınında Monod (1977)'un ad-
landığı ve Kahverengi dolomit ( £ İ ) , Bej dolomit ( E 2 )
ve Nodular kireçtaşma (£3) (şekil 2) karşılık gelen Çaltepe
formasyonu güneybatıya devrik olduğundan; ayrıca inceleme
alam dişmda Beyşehir'in yaklaşık 16-17 km güneyindeki
Asar tepenin doruğunun hemen kuzeydoğusunda, Triyas
kırıntıları üzerine Seydişehir şistleriyle bindirmekte olan
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Kambriyen kayaları (Monod, 1977) güneybatıya devrik kıv-
rımcık göstermekte olduğundan (Akay, 1981), hareket yö-
nünün kuzeydoğusundan, güneybatıya doğru olduğunu söy-
lemek olanaklıdır.

Bindirmeli kayabirimlerinin inceleme alanındaki dağı-
lımı değerlendirildiğinde, bindirme hareketinin en azından
4-6 km kadar olduğu gözlenmektedir (Şekil 2). Bunun ya-
nında büyük yapısal dilimin bindirme dokanağıyla, Kahve-
rengi dolomit ( ç l ) ve Bej dolomit ( ç 2 ) dokanağının bir-
birine uygunluğu (şekil 2), hareketin yataya yakın bir düz-
lemde gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Dilimlerin Dokanak İlişkileri ve Bindirmenin Yaşı.
Kambriyin yaşındaki kayatürlerinin oluşturduğu yapısal di-
limler, Orta Kambriyen - Alt Ordoviziyen yaşındaki Seydi-
şehir şistleri üzerinde binik-olarak bulunmaktadır. Ağılö-
nü köyünden Küçükballık ve Büyükballık tepeye (şekil 2)
bakıldığında, Kambriyen yaşındaki Kahverengi dolomit
( £ l ) ve Bej dolomitin (ç2) oluşturduğu yapısal dilimin
Seydişehir şistleri (Os) üzerine binik olduğu açıkça görül-
mektedir (şekil 3). Yine, Büyükballık tepeye batıdan bakıl-
dığında, Kambriyen yaşındaki Kahverengi dolomitin ( ç l )
Seydişehir şistleri üzerine bindirdiği ve Üst Liyas - Alt Dog-
ger karbonatlarının da hem Kambriyen yaşındaki Kahve-
rengi dolomit ( ç l ) hem de Orta Kambriyen - Alt Ordovi-
ziyen yaşındaki Seydişehir şistlerini (Os) açısal uyumsuz-
lukla örttüğü görülmektedir (şekil#4).

Kambriyen yaşındaki kayaları hem de Seydişehir şistlerini
açısal uyumsuzlukla örtmüştür.

Şekil 3 : Kahverengi dolomit (Eı) ü© Seydişehir şistle
rinin (Os) dokanak ilişkisi. Bej dolomit (£2h bindirme (B).
Figure 3 : The contact between Brown dolomite (Gj)
and Seydişehir schists (Os). Cream coloured dolomite (E^)»

overthrust (B).

Bindirmenin olasılı daraltılmış yaş aralığı, Sonuç ve
Tartışma başlığında değerlendirilecek ise de, inceleme ala-
nında gözlendiği kadarıyla, Alt Ordoviziyen sonrasında Üst
Liyas-Alt Dogger öncesinde meydana geldiği sonucu çı-
kartılmaktadır.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Beyşehir güneyinde küçük bir alan kaplayan Kamb-
riyen yaşındaki kayalar, Orta Kambriyen - Alt Ordoviziyen
yaşındaki Seydişehir şistleri üzerine bindirmiş ve bindirme
sonrasında da, Üst Liyas-Alt Dogger karbonatlan, hem

B >

Şekil 4 : Kahverengi dolomitin ( £ i ) Seydişehir Şistleri
(Os) ve Üst Liyas-Alt Dogger kireçtaşıyla (J2) dokanak

ilişkileri. Dolomit (J^), bindirme (B), fay (F).
Figure 4 : The contact relationships of Brown dolomite
( Gı) with Seydişehir schists (Os) and Upper Lias - Lower

Dogger limestone (Jj). Dolomite (J 2), çverth
rust (B), fault (F).

Bu sonuç, Orta Toroslarda diğer bazı araştırmacıların
bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde, bindirme gelişi-
minin yaş aralığının daha da daraltılması söz konusudur.

Monod (1977), inceleme alanının güneyindeki çalışma-
larında, göreli yerli kayalardan Kambriyen - Ordoviziyen -
Triyas yaşındaki oluşukların yoğun yapısal öğelerinin Eosen
tektonik olaylarıyla kazanıldığına değinmiştir. Bu yapısal
unsurların, kısmen, olasılı Alt Kimmeriyen dağoluşumu
olaylarıyla da gelişmiş olabileceği sözkonusudur.

İnceleme alanının biraz batışındı, Orta Kambriyea-Atf
Ordovisiyen yaşındaki Seydişehir şistleri, Anizo - Ladiaiyen
yaşındaki kırıntılılar üzerinde bindirmeli olarak saptan-
mıştır (Monod, 1977), Bu bindirme ile yazarın değindiği
birdirme aynı tektonik olaylarla gelişmiş ise (ki bu du-
rum büyük bir olasılıktır), bindirmenin Anizo - Ladiniyen'-
den sonra gelişmiş olması sözkonusudur. Ayrıca Seydişehir'-
in batısında, yukarıdaki değinilen Anizo - Ladiniyen yaşın-
daki kırıntılılarla birlikte başlayan Triyas çökelleri stratig-
rafisi, olasılı Noriyen'e kadar kesiklik göstermeksizin sür-
mektedir (Monod, 1977). Bu demektir ki bölgede, yazarın
inceleme alanı da dahil olmak üzere, olasılı Noriyen'e kadar
stratigrafik kesikliğe neden olacak tektonik olaylar geliş-
memiştir. Bunların yanında, Ermenek dolaylarındaki do-
lomit seviyesi kapsayan Resiyen yaşındaki çakıltaşı ve kum-
taşı, altında birimden türemiş kırıntılı oluşuklarıyla, Alt
ve Orta Triyas yaşındaki birimler üzerine açışız uyumsuz-
lukla gelmektedir (Gedik ve diğerleri, 1979).

Buna karşın Orta Torosların kabaca güney kesimin-
deki Triyas oluşukları stratigrafisinin kesintisiz olarak sür-
mesi (Dumont ve Kerey 1975, Gutnic 1976, Monod 1977),
bu kesimin tektonik olaylardan etkilenmediğini göstermek-
tedir.
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Bu tektonik olayların etkisiyle yükselen, Orta Torosla-
rm kabaca kuzey kesimi, daha sonra alçalarak, değişik yer-
lerde değişik zamanlı deniz ilerlemelerine neden olmuştur.
Hoyran gölü kuzeyinde Koçbeyli yöresinde deniz ilerlemesi
Liyas ile (Koçyiğit, 1981), Beyşehir yöresinde Üst Liyas-Alt
Dogger ile (Monod, 1977; Akay, 1981), Hadim yöresinde
Dogger ile başlamaktadır (Özgül, 1976). Ermenek yöresin-
de de, dolomit seviyesi kapsayan Resiyen yaşındaki çakıl-
taşı ve kumtaşı biriminin kırıntılarının altındaki birimden
türemiş olması nedeniyle, iki birim arasında bir acısız
uyumsuzluk vardır (Gedik ve diğerleri 1979).

Bütün buraya değin geçilen veriler topluca değerlen-
dirildiğinde, Beyşehir'de gözlenen, Kambriyen yaşlı ka
yastratigrafi birimleriyle Orta Kambriyen - Alt Ordoviziyen
yaşlı Seydişehir Şistleri arasındaki bindirmenin de, Alt
Kimmeriyen dağoluşumunun bir sonucu olduğu ve kabaca
Orta Toroslar'm kuzey kesiminin, Resiyen sırasında bu dağ-
oluşumundan etkilendiği sonucuna varılır.
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