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Öz
Beypazarı, yöresinde, Orta Sakarya Masifî'ni oluşturan metamorfîk kayalar, granit baskın olmak üzere diyorite kadar değişim

sunan düşük sıcaklıktaki sığ yerleşimli batolit kütlesi tarafından kesilmiştir.

Beypazarı graniti olarak adlandırılan bu batolit kütlesi, Kirmir Çayı'nın güneyinden itibaren yüzlek verir. Güneye doğru yer yer
Paleosen, Eosen ve Miyosen yaşlı birimlerle örtülmesine karşı olasılı olarak Sivrihisar çevresinde yüzlek veren granitlere bağlanır.
Batolit kütlesi kendi içinde çok az değişim gösterip, homojen bir yapıya sahiptir. Beypazarı granitinin, fillit, şist ve mermerden olu-
şan yan kayalarla dokanağı kesindir. Dokanak boyunca kalınlığı 3-10 m arasında değişen hornfelsler gözlenir. Batolit kütlesinin
kenar zonlannda ise yerleşim sırasında yan kayalardan içine almış olduğu anklavlar gözlenir. Demirce zengin metamorfîkleri kesti-
ği bazı yerlerde ise silisli demir oluşukları gözlenmektedir.

Granit yerleşimi sırasında soğumasına paralel olarak eklem takımları ve çatlaklar gelişmiştir. Sonraki evrelerde bu çatlaklar
boyunca kalınlıkları 10cm-6m ve uzunlukları 10m-350m arasında değişen KD-GB ve KB-GD gidişli aplit ve pegmatit daykları
oluşmuştur. Batolit kütlesinin granit ve granodiyorit bileşimli türevleri magmatik ayrımlaşmaya bağlı olarak daha önce oluşmuş
monzodiyorit ve diyorit anklavlarını sıkça içerir.

Granitler, başlıca kuvars, plajiyoklas, ortoklas ve az oranda amfibol, biyotit, klorit, zirkon, sfen, apatit ve opak mineralden olu-
şur. Diyorite doğru geçişlerde felsik mineraller azalırken, mafik mineraller artmakta ve ek olarak piroksen gözlenmektedir. Plaji-
yoklaslar ve ortoklaslar sıkça serisitleşme gösterirken, biyotitlerde kloritleşme sunmaktadır. Baskın olarak holokristalin hipidiyo-
morf, seyrek olarak da mirmekitik ve allotriyomorf doku gözlenir.

AFM ve (Na2O+K2O)/SiO2 diyagramları bu kayalann kalkalkalen nitelikte olduğunu gösterir. Ayrışma ve metasomatizma olay-
ları Rb/Sr, K/Rb ve K/Na oranlarını değiştirmiştir. 0.706 ile 0.707 arasında değişen "SR/^SR oranları Beypazarı granitinin eski
bir kabuk ergimesi sonucunda oluştuğunu, yöreye olasılıkla Üst Kretase'de sığ olarak yerleşmiş olduğunu gösterir.

Abstract

In the Beypazarı, region, metamorphic rocks of the Middle Sakarya massif are intruded by a low temparatured and shallow
emplaced batholite. Composition of the batholite body shows variation from granite to diorite,but the granitic rock are predominant
overall in the region. The batholitic body, generally named as the Beypazarı granite, outcrops at the south of the Kirmir stream, is
probably connected to those granites occuring around Sivrihisar; although it is unconformably overlain by Paleocene, Eocene and
Miocene rock units from place to place. The homogeneous batholite has a small varience within its body and shows a sharp instrusi-
ve contacts with the surrounding metamorphic rocks, consisting of phyllite,schist and marble. Hornfelses, which range between 3 to
10 m in thickness, are present along the contact zones from place to place. The batholite has xenoliths taken from wall rocks along
the marginal parts during its emplacement. Siliceous iron formations are observed in some places wherever the batholite cuts the
iron-rich met amorphics.

Joint systems and fractures were formed penecontemporaneously paralel to tlie cooling of the magmatic body during the granite
emplacement. Aplite and pegmatoid dykes which vary 10cm to 6m in thickness and 10m to 350m in length, trending NE-SW and \
NW-SE are formed along the fracture at the later phase. Granite and granodiorite componets of the batholitic body have xenoliths *••
of monzodiorite and diorite, which were formed in an earlier phase according to magmatic differantiation.

Granites consist principally of quartz plagioclase, orthoclase and minor amphibole, biotit, chlorite; zircon, sphene, apatite and
opaque mirerals. Felsic minerals decrease whereas mafic minerals increase towards the diotiritic parts of the body and pyroxene
mineral are also observed. Plagioclase and orthoclase show sericization, wfiereas biotite show chloritization. Predominantly ho-
locrystalHne, hypidiomorphic and less commony, myrmekitic and allotrimorphic textures are present in the granits.

AFM and (NaO+K20) /SiO2 diagrams show calk-alkalen character of these rocks. Alteration and metasomatism have modified
Rb/Sr, K/Rb, and K/Na rations. The initial 87Sr/ * Sr rations, ranging between 0.706 and 0.707 indicate that the Beypazarı granites
were formed by anatexis of older continental cruts, and are shallowly intruded to the region probably during the Upper Cretaceous
time.
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GİRİŞ

Çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesinde, Ankara ili-
nin 100 km kuzeybatısında yeralmaktadır (Şekil 1). Ça-
lışmanın konusunu oluşturan Beypazarı graniti, Orta
Sakarya Masifini oluşturan Paleozoyik yaşlı metamor-
fitleri keserek yerleşmiş, Beypazarıfnın güneyinden iti-
baren yüzlek vermekte ve olasılıkla güneyde Sivrihi-
sar'a kadar uzanmaktadır (Şekil 2).

Mohr (1956), Beypazarı yöresindeki granitleri "Sa-
karya Masifi" adı altında granit ve granodiyorit olarak
ikiye ayırmıştır. Masifin batolit intrüzyonu olduğunu
savunur. Daykları, aplit, pegmatit ve porfiri olarak üçe
ayırır. Çoğulu (1967) ve Kulaksız (1981), Sivrihisar
plütonunu granodiyorit, granit ve siyenit olarak tanımla-
mışlar, K/Ar yöntemiyle yaptıkları yaş belirlemesinde
47 ile 74 milyon yıllar arasında değişen yaşlar bulmuş-
lardır. Ortalama olarak 71 milyon yıl yaş vermişlerdir.
Ataman (1973), Mihalıççık granit kütlesinin Rb/Sr yön-
temiyle radyomelrik yaş belirlemesini yapmış ve 72-77
milyon yıllık değerler bulmuştur. Bingöl (1971,1974),
Sivrihisar ve Mihalıççık granitlerinin I-tipi granitler ol-
duğunu belirtmiş ve bunlara Üst Kretase yaşını ver-
miştir. Gözler ve diğerleri (1985), Sivrihisar çevresin-
deki granitik kayaların batıya doğru, diyoritik,

granodiyoritik kaya özelliği gösterdiğini ve granitik ka-
yaların yaşının Eosen'den genç olduğunu söylemişler-
dir. Yağmurlu ve diğerleri (1988), Beypazarı dolayında-
ki granitik plülonun genç Permiyen ile Paleosen
arasında bölgeye yerleştiğini savunurlar.

Bu çalışma, Beypazarı granitinin, saha gözlemleri-
nin yanısıra petrografik incelemesini, bileşimlerinin
yüzde dağılımlarının kaya özelliklerinin saptanmasını,
kimyasal analiz sonuçlarının çeşitli diyagramlar kulla-
nılarak sınıflandırılmasını ve oluşum koşullarının be-
lirtilmesini amaçlar. Bu amaçla granitten ve çevre meta-
morfik kayalardan alınan el örneklerinin ayrıntılı
mikroskobik incelenmesi yapılmıştır. Bu kayaların mi-
neral bileşimleri ile birbirleri arasındaki dokusal ilişki-
leri saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yapılan kimyasal
analiz sonuçlarına göre de kayaların, özellikle granitin
kökenine açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

GENEL JEOLOJİ

Beypazarı yöresinde, temelde Orta Sakarya Masi-
fi'ni oluşturan Paleozoyik yaşlı metamorfitler yeral-
maktadır. Altınlı (1973)'ya göre bu metamorfitler olası-
lıkla Permiyen yaşlıdır. Bölgenin en yaşlı kayalarını
oluşturan metamorfitler, fillit, şist, amfibolit, mermer

Şekil 1. Çalışma alanının yer buldum haritası.
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Figure I. Location map of the study area.
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Şekil 2. Bölgenin jeoloji haritası.

ve metabazit türünde olup, ayrışma renkleri mavi, ye-
şil, kahverengimsidir.

Bu metamorfitler, bölgenin kuzeyindeki Karaköy ci-
varında Kızılçay grubu üzerine yüksek açılı ters fayla
oturmaktadır (Helvacı ve İnci, 1989). Metamorfitleri
keserek yerleşen batolit kütlesinin kontağında hornfels
türü kayalar gözlenmektedir (Şekil 3).

Çalışma alanının geniş bir kesimini kapsayan gra-
nitlerin ayrışma rengi koyu gri ve kahverengidir. Çevre
kayalarla dokanağı kesindir, dokanak boyunca kalınlığı
3-10 m arasında değişen hornfelsler gözlenmektedir.
Batolitin kenar zonlarında yerleşim sırasında yan kaya-
lardan ve daha önceki fazda kristaleşmiş granotoyid-
lerden içine almış olduğu anklavlar bulunmaktadır (Şe-
kil 4). Demirce zengin metamorfitleri kestiği bazı
yerlerde silisli demir oluşukları gözlenmektedir.

Granitin yerleşimi şuasında soğumasına parelel ola-
rak eklem takımları ve çatlaklar gelişmiştir. Eklem ta-
kımları ve çatlaklar boyunca granit ayrışmaya uğra-
mış, bazı yerlerde ise alterasyonun da etkisiyle
arenalaşma meydana gelmiştir (Şekil 5). Makroskobik

Figure 2. The geological map of region.

olarak granitin taze yüzeyi gri ve koyu gri, ayrışma yü-
zeyi ise sarımsı kırmızı renklidir. Mineraller belirgin
olup, kristalleri yaklaşık eş boyutludur. İçinde kuvars,
feldispat ve amfibol görülebilen minerallerdir. Amfibol-
ler çubuksu şekildedir. 1-4 cm boyutunda olan iri, pem-
be ortoklas kristalleri çok yaygındır (Şekil 6).

Sonraki evrelerde granitte meydana gelen çatlaklar
boyunca kalınlıkları 10cm-6m, uzunlukları 10m-350m
arasında değişen KD-GB ve KB-GD gidişli aplit ve
pegmatit daykları oluşmuştur. Başta Oymaağaç olmak
üzere pek çok yerde birbirini kesen aplit dayklanna
rastlanmıştır. Dayklar feldspat, kuvars ve çok az mik-
tarda mafik mineraller içermektedir, mineraller genelde
eş boyutludur. Dayklann granitle dokanağı kesin ve
düzgündür (Şekil 7). Pegmatit damarlarında ise 1.5m
boyunda kuvars kristalleri, bunun yanında iri ortoklas,
eser miktarda da turmalin, beril ve rutile rastlanmıştır.

Granit Paleozoyik (Permiyen) yaşlı metamorfitleri
keserek yerleşmiştir. Jura ve Kretase yaşlı birimlerle
dokanağı yoktur. Ancak üzerine Paleosen, Eosen, Miyo-
sen yaşlı birimler uyumsuzlukla gelmiştir. Jeolojik ko
numa bağlı olarak granite Paleosen'den yaşlı, Permi-
yen'den genç, olasılıkla Üst Kretase yaşı verilmiştir.
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Şekil 3. Granit iie metamorfitlerin kontağında gözlenen
hornfels.

Figure 3. Hornfels occııring along the contacts between
granite and metarnorphic rocks.

Şekil 4. Granit içinde yeralan anklavlar.

Figure 4. Xeneoliths occııring in granites.

Sarıyar Barajı yakınında ve Koyunağıh köyü güne-
yinde gözlenen serpantinit, metabazit, kımıızı çört ve
gabroyık kaya bileşenlerinden oluşan Geç Kretase yaş-
lı ofiyolillerin bu sahada granitle dokanağı yoktur, an-
cak metamorfiîlcrle tektonik ilişkilidir (Çoğulu, 1967;
Yağmurlu ve diğ., 1988).

Metamorfitlerin üzerine uyumsuzlukla gelen Geç Ju-
ra-Erken Kretase yaşlı Soğukçam Kireçtaşı ve Nardin
Formasyonu kuzeybatıda yeralmakta ve batıya kadar
uzanmaktadır. Bu bilimler içinde Kuzey Anadolu Fayı-
nın etkisiyle oluşmuş Nallıhan ve Gümele gibi bindir-
meler yeralmaktadır (Altınlı, 1976, 1978). Çayırhan'ın
kuzeyinde yayılım gösteren Jura-Alt Kretase yaşlı So-

Şekil 5. Granitte meydana gelen ayrışma.

Figure 5. Alteration of granites.

Şekil 6. Granitteki minerallerin dağılımı ve iri ortoklas
kristali.

Figure 6. Distribution of minerals in granite and coarse
orthoclase crystals.

ğukçam Kireçtaşmın genel görünümü beyaz, açık gri
olup, çörtlü kireçtaşı, kumtaşı, şeyi ardalanmasından,
en üstte katmanlı kireçtaşlanndan ve yersel tüfit ile an-
dezitik dayk sokulumundan oluşmaktadır.

Üst Kretase yaşlı Nardin Formasyonu, Yeşilyurt ve
Çeğiköy üyelerine ayrılmakta, denizaltı bazaltik lav
akıntıları içeren kumtaşı-çamurtaşı ardalanması ve kı-
rıntılı kireçtaşı ara katkılarından oluşmaktadır (Önal
ve diğ., 1988).

Paleosen yaşlı Kızılçay Grubu Beypazan'nın batı-
sında, Nallıhan civarında ve granitik kütlenin güneyba-
tısında yüzlek vermektedir. Kırmızımsı, kahverengimsi
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Şekil 7. Granit ile daykın dokanağı.

Figure 7. Contact between granite and aplite.

kumtaşı, çakıltaşı, yeşilimsi, tüf, andezit ve bazaltik
lavlardan oluşmaktadır (Önal ve diğ., 1988).

Eosen yaşlı Sazak kumtaşı sarımsı-grimsi kalkerli
ve kaba taneli kumtaşlarından oluşur ve Nummulites
fosillerini içerir (Helvacı ve İnci, 1989).

Neojen. yaşlı birimlerden en altta yeralan Çoraklar
formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve iki farklı
linyit damarı içerir. Formasyonun alt bölümlerindeki
linyit damarlarının kalınlığı 2-9 m, üst bölümlerdekinin
kalınlığı ise 3m'dir (Helvacı ve İnci, 1989). Rengi be-
yazdan açık kahverengiye değişen Hırka formasyonu
çamurtaşı, bitümlü şeyi, kalkerli şeyi dolomitik kireç-
taşı, silttaşı, çakıltaşı, tüfit ve tüf içerir. Alt bölümle-
rinde trona, bitümlü şeyi ve kiltaşları ardalanmalıdır.
Çayırhan ve Beypazarı arasında geniş bir alan kaplayan
Akpmar formasyonu gri renkli kireçtaşı, kiltaşı, çört,
katmanlı ve kumlu tüflerden oluşur. Alt Kireçtaşı üye-
si, Uykudere üyesi, Üst Kireçtaşı üyesi ve Çakıloba
üyesi olmak üzere döıt üyeden meydana gelir. Çayırhan
formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve kalkerli ça-
murtaşı ardalanmasmdan oluşur. Sapçaalan, Bozçayır
ve Zaviye üyelerinden meydana gelmiştir. Kaba çakıl-
taşı, iyi boylanmış kumtaşlarından oluşan Bozbelen
formasyonu, Kozağaç çakıltaşı ve Kıztepe kumtaşı
üyelerine ayrılmıştır. Beypazarı Neojen istifinin en üst
bölümünde yeralan Kirmir formasyonu kumtaşı ve jips-
li seviyeler içeren yeşil kiltaşlarından oluşmaktadırlar.
Teke volkanitleri Beypazarı havzasının kuzeydoğu bö-
lümünde Teke ve Akşamoldu köyleri çevresinde yayı-
lım gösterir, piroklastik tüf, bazalt ve alglomeralardan
oluşur. Altta yeralan piroklastik tüfler, İnözü tüfü, üst-
teki bazalt ise Adaviran bazaltı olarak ayırdedilmiştir
(Helvacı ve İnci, 1989).

Kuvaterner yaşlı alüvyon akarsular çevresinde 5-10
m kalınlıkta gözlenmektedir.

Şekil 8. Granitte gözlenen lıolokristalin hipidiyomorf doku.

Figure 8. Holocrystatüne hypidiomorph texture observed in

granite.

PETROGRAFİ

Metamorfik Kayalar

Temeli oluşturan metamorfitler fillit, şist, hornfels
ve mermer bileşenlerini içerir. Kahverengi, koyu kırmı-
zı, mavi ve yeşil renkler sunarlar.

Şistler, kahverengi taze yüzeyli olup, belirgin şisto-
zite sunmaktadır. Petrografik incelemede porfiroblastik
dokuda olduğu, porfiroblastlan kuvarsın oluşturduğu
gözlenmektedir. Mineral içerikleri kuvars, klorit, biyotit
ve opak bileşenlerden oluştuğu, mikroskobik inceleme
sonucunda "biyotit-klorit-kuvars şist" olduğu saptan-
mıştır. Bu bilgiler çerçevesinde şistlerin Barrow tipi
rejyonal metamorfizmanın düşük sıcaklıkta olan yeşil
şist fasiyesinde olduğu kabul edilebilir.

Mermerlerin taze yüzeyi grimsi mavidir. Mikrosko-
bik incelemede granoblastik doku sunmaktadır. Kalsit-
ler 75 derecelik iki yönde gelişmiş dilinimlere sahip
olup, polisentetik ikiz sunmaktadır.

Granit sokulumu ile metamorfitlerin kontağında çok
ince de olsa hornfels türü kayalar gelişmiştir. Hornfel-
sin granitle dokanağı kesindir, kahverengi, mavi renkler
sunmaktadır. Kontaktan alınan örnekler mikroskobik
incelemede porfiroblastik doku göstermektedir. Granit
sokulumu sırasında ikincil silis gelimiyle büyüyen ku-
vars taneleri gözlenmektedir. Mikroskobik inceleme so-
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nucunda kontakta oluşan hornfelsin ilksel kayasının
"klorit-kuvars-muskovit fillit" olduğu saptanmıştır.
Turner ve Verhoogen (1960)'e göre kontaktaki bu kaya
alçak basınç, yüksek sıcaklık özelliğindeki hornblend-
hornfels fasiyesindedir. Kontaktaki bu kaya mikrosko-
bik inceleme sonucunda Winnkler(1976) tarafından ya-
pılan sınıflamada "beyaz mika+klorit+kuvars" zonuna
karşılık gelmektedir.

Beypazarı Granotoyidi

Çalışma alanında oldukça geniş yayıhm sunan bu
birim el örneklerinde pembe, kahverengi, gri ve hatta
yeşile kadar değişen renklerde olup, orta ve iri taneli-
dir. Mikroskopta holokristalin hipidiyomorf, bazı yer-
lerde az olarak mirmekitik ve grafik doku göstermekte-
dir (Şekil 8).

Granitin mineral bileşimi kuvars, plajiyoklas, ortok-
las, amfibol, biyotit, opak, eser olarak da zirkon, apatit
ve sfendir. Kuvars kristalleri az şekilsiz olup, çoğunluk-
la ara boşluklarda yeralmaktadır. Plajiyoklaslar gri
renkte, polisentetik ikiz ve zonlu yapı sunmaktadır. Ya-
pılan ölçümler sonucunda bileşimlerinin arasında ge-
lişmiş mirmekitik dokuya rastlanmıştır. Serisitleşme
ve epidotlaşma sıkça görülmektedir.

Ortoklas bileşimindeki K-feldspatlar gri renkte olup
karlspat ikizi ve pertitleşme sunmaktadır. Bazı yerlerde
zonlu yapı sunan oıtoklasta mikro ölçekte gelişmiş
dayklara rastlanmıştır. Bu dayklar kuvars ve plajiyok-
las bileşimindedir.

Granitin ayrışmış kısımlarından alman örneklerin
mikroskobik incelemesinde feldspatlar alterasyon nede-
niyle ayrışmaya başlamış, dokusal özelliği kaybolmuş
ve kilieşmiştir. Plajiyoklaslarda da yer yer karbonatlaş-
ma ve serisitleşme gözlenmektedir.

Amfiboller genelde kahverengi, yeşil renklerde
olup, pleokroizrnası yeşildir. Tek ve iki yönde gelişmiş
dilinimleri gözlenmiştir. Bazı yerlerde ikizlenme sunan
amfibollerin bileşiminin mikroskobik inceleme sonu-
cunda homblend türünde olduğu saptanmıştır.

Biyotitler kahverengi olup, gene açık kahverengi
pleokroizma göstermektedir. Tek yönde gelişmiş dili-
nimlere sahiptir. Bazı yerlerde uç kısımlarından itiba-
ren kloritleşmeye başlamış olarak, bazı yerlerde ise ta-
mamen klorite dönüşmüş olarak bulunmaktadır.

Batolit kütlesinin kenar zonlarında yerleşim sırasın-
da yan kayalardan ve daha önceki fazda oluşmuş kaya-
lardan içine almış olduğu anklavlar bulunmaktadır. Ön-

ceki fazla oluşmuş kayalardan kopararak oluşturduğu
anklavların çapı, yaklaşık 1-5 cm, bazen de 10 cm do-
layındadır. Granitle dokanakları kesindir ve holokrista-
lin doku sunmaktadır (Şekil 9). Yapılan mikroskopik
incelemeler sonucunda Streckeisen (1976)'e göre bile-
şimlerinin kuvars monzodiyorit olduğu saptanmıştır.
Esas bileşimleri plajiyoklas, ortoklas, hornblend, pirok-
sen, biyotit ve çok az miktarda kuvars oluşturur. Zirkon
ve apatit ise eser belişenlerdir.

Batolit kütlesinin demirce zengin metamorfîtleri kes-
tiği bazı yerlerde ise silisli demir oluşukları gözlenmek-
tedir. Kırbaşı'nın kuzeydoğusundaki demir cevherleş-
mesinden alman örneğin mikroskobik incelemesinde
siyah renkli opak mineraller (hematit), kuvars, klorit ve
biyotit gözlenmiştir. Bu işletme kuvars oranının yük-
sek olması nedeniyle işletilebilirlikten uzaktır.

Yapılan mikroskobik incelemeler sonucunda "Bey-
pazarı graniti" adı altında toplanan birimin Streckeisen
(1976)'e göre granit, granodiyorit, kuvars monzodiyorit
ve diyorit bileşiminde olduğu saptanmıştır. Diyoritten
granite doğru geçişlerde meydana gelen değişimler, fel-
sik minerallerin azalması, mafik minerallerin artması
şeklindedir. Kuvars ve ortoklas miktarı azalırken, plaji-
yoklas miktarı artmakta ve ek olarak piroksen ortaya
çıkmaktadır. Doku gene holokristalin hipidiyomorf, ba-
zen diyoritte allotriyomorf olarak gözlenmektedir.

Şekil 9. Granit ile anklavın kesin sınırı.

Figure 9. Sharp contact between granite and xeneolith.
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Kuvars monzodiyofit ve diyoritlerde gözlenen pirok-
senler, kahverengi, sarı renklerde olup, pleokroizmaya
sahip değillerdir. Sönme durumlarına göre türlerinin ge-
nelde ortopiroksen olduğunu söyleyebiliriz. Ayrışma-
dan dolayı aşın derecede uralitleşmeye uğramıştır.
Bazı kesitlerde piroksenden türeyen amfiboller ve orta-
da henüz çatlakları boyunca uralitleşen piroksen göz-
lenmektedir (Şekil 10).

Bütün bu sonuçlar ışığı altında örneklerin mineralo-
jik bileşimlerinden faydalanılarak Streckeisen (1976)
sınıflaması yapılmıştır. Elde edilen QAP üçgen diyagra-
mında Beypazarı batoiitinin diyoritten granite kadar deği-
şen ayrımlaşmaya uğradığı tesbit edilmiştir (Şekil 11).

Şekil 10. Granodiyoritteki piroksenlerde gözlenen uralit-
leşme.

Figure 10. Ura lit i zat i on of pyroxenes in granodiorite.

Aplit ve Pegmatitler
Granitin yerleşimi sırasında soğumasına paralel ola-

rak meydana gelen eklem takımları boyunca aplit ve
pegmatitler gelişmiştir.

Aplit daykları açık gri, beyazımsı pembe renklerde-
dir. Doğrusal ve merceksel uzanımlar sunmaktadır. Ka-
lınlıkları 10cm-6m, uzunlukları ise 10m-350m arasında
değişmektedir. Mineralojik olarak feldspat, kuvars ve
az miktarda mafik mineraller içermektedir. Mineraller
genellikle eş boyutludur. Daykların granitle olan doka-
nağı çok keskin ve düzgündür. Aplit dayklarının mik-
roskopta dokuları farklılık göstermektedir. Küçük kris-
talli dayklar grafik, mirmekitik, allotrimorf taneli doku
sunmakta ve pertitleşme göstermektedir.

Pegmatit damarları arazide beyazımsı, pembe renk-
lerde gözlenmektedir. Pegmatit damarlarında 1.5m'ye
varan kuvars kristalleri yanında, ortoklas, plajiyoklas,
turmalin, beril ve rutile rastlanmıştır (Şekil 12). Pegma-
titlerin bu mineral bileşimlerine ve Mulligan (1962)'ın
yaptığı tanıma göre damarların pegmatit olduğu saptan-
mıştır.

BEYPAZARI GRANİTİNİN KİMYASI VE
KÖKENİ

Beypazarı granitinin kimyası

Beypazarı gratini olarak adlandırılan batolit kütlesi-
ne ait granit bileşimindeki örneklerin SiO2 oranı % 77,
TiO2 oranı % 0.10, A12O3 oranı % 12.46, Fe2O3 % 1,
MnÖ oranı % 0,01, MgO oranı % 0.1, CaO oranı %
0.01, Na2O oranı % 1.86, K2O oranı % 11.78, P2O5 ora-
nı % 0.02, diyorit bileşimindeki örneklerin SiO2 oranı
% 53, TiO2 oranı % 0.80, A12O3 oranı % 18.80, Fe2O3

Şekil 11. incelenen kayaç örneklerinin QAP diyagramın-
daki yeri.

Figure 11. QAP diagram for investigated rock samples.

Şekil 12. Pegmatit damarı içinde gözlenen iri kuvars ve
ortoklas kristali.

Figure 12. Coarse quartz and orthoclase crystal occurring
in pegmatoid vein.
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oranı % 8.5, MnO oranı % 0.18, MgO oranı % 4, CaO
oranı % 8.3, Na2O oranı % 3.76, K2O oranı % 1.76,
P2O5 oranı % 0.23 olduğu saptanmıştır. Ana elementle-
rin kimyasal analiz sonuçları Çizelge l'de verilmiştir.

Harker (1919) diyagramlarında oksitlerin SiO2'ye
göre değişimleri incelenmiştir. SiO2 yüzdesi arttıkça
TiO2, A12O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaÖ, P2O5 yüzdeleri-
nin azaldığı, K2O yüzdesinin arttığı, bunlara karşı
Na2O yüzdesinin ise belli bir değişim göstermediği gö-
rülmüştür. Oksitlerin düzenli değişimi, fraksiyonel
kristallenmeyi yansıtmaktadır (Şekil 13).

İz elementlerden Nb, Ni, Rb, Sr, Y ve Zr'un kimya-
sal analizleri yapılmıştır. Granit bileşimindeki örnekle-
rin Nb oranı % 2, Ni oranı % 0, Rb oranı % 642, Sr ora-
nı % 46, Y oranı % 5, Zr oranı % 66, diyorit
bileşimindeki örneklerin Nb oranı % 8, Ni oranı % 16,
Rb oranı % 54, Sr oranı % 2099, Y oranı % 29, Zr ora-
nı % 168 olduğu saptanmıştır. İz elementlerin kimya-
sal analiz sonuçları Çizelge 2'de verilmiştir.

İz elementlerin SiCVye göre değişimleri incelendi-
ğinde, SiO2 yüzdesinin artışına bağlı olarak Zr, Y, Nb,
Sr değerlerinin azaldığı, Rb değerinin arttığı, Ni değeri-
nin ise belli bir yönlenme sunmadığı gözlenmiştir (Şe-
kil 14),

K/Rb ile Rb/Sr diyagramlarının her ikisinde de dağı-
nık bir yapı sunduğu gözlenmiştir. Aynşma, metaso-
matizma ve hidrotermal alterasyon gibi nedenlerde ye-

Çizelge 1. Beypazarı graniti ana element kimyasal analiz
sonuçları {%).

Table t. Chemical analyses for major element of Beypa-
zarı granites (%).

HELVACI - BOZKURT

niden oluşan K, Rb ve Sr değerleri değişmiştir (Şekil-
15 ve 16).

Beypazarı granitinin petrojenezi

Kimyasal analiz sonuçlarına göre Mac Donald ve
Katasura'nın (1964), (Na2O+K2O)/ SiO2 diyagramı, Ir-
vine ve Baragar'm (1971), AFM diyagramı yapılmış ve
sonuçta örneklerin kalkalkalen bölgeye düştüğü gözlen-
miştir (Şekil 17 ve 18).

Analiz sonuçlarına göre 87Sr/86Sr izotop oranının
0.706 ile 0.707 arasında değiştiği gözlenmiştir (Şekil
19). Bu değerler kıtasal kabuğu karşılık gelmektedir.
Ataman (1973), bulduğu benzer sonuçlar ışığı altında
granit magmasının eski bir kıtasal kabuğun ergimesi so-
nucunda oluştuğunu söylemiştir.

Beypazarı granitinin mineralojik bileşiminde amfi-
bol (hornblend), biyotit ve piroksen gibi mafik mineral-
ler bulunmaktadır. Benzer dokulu, mafik minerallerce
zengin yan kayalardan ya da daha önceki fazlarda oluş-
muş kayalardan kopararak oluşturduğu anklavlar içer-
mektedir. Kimyasal olarak NaO'nun değeri % 1.9-3.8
arasında değişmektedir. SiO2, batolit kütlesinde geniş
dağılım sunar ve SiO2'ye göre yapılan diyagramlarda
diğer oksitler düzenli değişim sunmaktadır. Bütün bu
veriler ışığı altında Beypazarı granitinin Chappel

Çizelge 2. Beypazarı graniti iz element kimyasal analiz so-
nuçlan (ppm).

Table 2, Chemical analyses of trace elements of Beypa-
zarı granites (ppm).
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Granitin sokulumu sırasında nrietamorfitler ile olan
dokanağmda kontak metamorfizma gelişmiştir. Burada
kalınlığı 3-10m arasında değişen lıomfels gözlenmek-
tedir. Hornfelsler Turner ve Verhoogen (1960)'a göre
hornblend-hornfels fasiyesinde alup, alçak basınç-
yüksek sıcaklık özelliğindcdir. Hornfelslerin dar bir
zonda gelişmesi Beypazan granitinin sığ yerleşimli bir
batolit kütlesi olduğunu gösterir.

Beypazan graniti olarak adlandırılan batolit kütlesi-
nin bileşimi diyorit ile granit arasında değişim sunmak-
tadır. İncelenen kaya türlerinin mineral bileşimi kuvars,
plajiyoklas, ortoklas, piroksen, amfibol, biyotit, zirkon,
apatit ve sfendir. Diyorite doğru geçişlerde piroksen or-
taya çıkmakta, silis miktarı azalmaktadu\ İri ortoklas
kristallerinin gelişmesi muhtemelen melasomatizma
olayının olduğunu göstermektedir. Ayrıntılı mikroprop
çalışmaları bu konuya sağlıklı şekilde ışık tutacaktır.

Batolit kütlesinin kenar zonlarmda yan kayalardan
içine almış olduğu anklaviar gözlenir. Yan kayalardan
içine alarak oluşturduğu anklavlar demir cevherleşmesi
olarak kendini gösterir.

Daha önceki fazlarda oluşmuş kayalardan içine ala-
rak oluşturduğu anklavlann bileşimi ise genelde kuvaıs
monzodiyorittir. Granitin soğuması paralel olarak KD-
GB, KB-GD yönlü eklem takımları meydana gelmiş ve

Şekil 17. Beypazan granili'nin (Na2Ü+K2Ü)/ SiO2 di-
yagramı.

Figure 17. (Na2O+K2O) versus SiO2 diagram for Beypa-
zarı granites.

eklem takımlaıma bağlı olarak özellikle soğan kabuğu
şeklinde ayrışmalar oluşmuştur. Son fazla gelen ku-
vaıs ve feldspatça zengin malzeme bu eklem takımları
doğrultusunda yerleşerek aplit ve pegmatitler oluştur-
muştur.

Mikroskobik incelemede serisitleşme, uralitleşme,
killeşme, karbonatlaşma, epidotlaşma ve kloritleşme
gibi değişimler sıkça rastlanmaktadır.

Kimyasal analiz sonucu yapılan AFM ve
(Na2O+K2O)/SiO2 diyagramları bu kayaların kalkalka-
len nitelikte olduğunu gösterir. Aynşma nedeniyle Rb/
Sr, K/Rb oranları değişmiştir. Oranlardaki bu değişim
ile minerallerde meydana gelen değişimler granitin ay-
rıştığını gösterir. Bu yüzden kesin bir yaş verileme-
miştir. 8 Sr/^Sr oranı 0.706 ile 0.707 arasındadır, bu
değer de kıtasal kabuğa karşılık gelmektedir.
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Beypazarı graniti'nin mineralojik bileşiminde amfi-

bol, biyotit ve piroksen gibi mafik mineraller bulunma-

sı, benzer dokulu, kesin dokanaklı, daha mafik olan

anklavlar içermesi, Na2O değerinin 9 1.86-3.76 arasında

olması, SiCVye göre yapılan diyagramlarda diğer oksit-

lerin düzenli değişmesi bu kütlenin, kıtasal kabuğun er-

gimesi sonucunda oluştuğunu gösterir.
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