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ÖZ : İnceleme alanı, Akdsağ, Masifinin, tümü, ile Alaçam Masifi'nin yansını (SimavJSÜtahya) kapsar.
Bölgede jeolojik yönden, 4 farkta, kayaç gruba yttzeylenir. Bunlar,, metemorflk, kayaclar, .granitler, volkanik
kayaklar ve Neojen yaşlı volkano^edimanter oluşuklardır.

Bir Mittin olarak' metamorfîltler dökenleri açısından fiş özeliğinde, kuvarslı, kalkerli Mr dizinin m©*
tamorfizma geçirmesi sonuca oluşmuşlardır.

Metamorfik serinin, mezozonal olarak 'tanımlanan alt kesimi polimetamorfik özelikte ve mono-metamor-
fik epizonal düzeyden litolojik ve petrografik yönüyle ayrıcalıklar gösterir,..

Yeşilşistler, epizonal, üst dizi. içinde,,, kalkşist ve mermerlerle ardalaııırlar. Bunların jeolojik, petrografik
ve jeokimyasal incelemeleri,, kökenleri yönünden ilginç ve özel bir1 durumu ortaya koyar,,, Petrografik ve Mm-
yasal özellikleri, yeşiîşMlerin daba çok. "Orto" (mağmaük) kökenli, ve 400-500 m. kalınlıkta, sedimanter.
lerle ardalanaaı asit ve bazik lavların, metamorfîzmaları sonucu ol.iiftu.klao. saptanmıştır.

ABSTRACT : Study area cavers the total Âfedaë and also partially Ala$am massives. There are four diffe-
rent; rock types in tin© region, namely; metamorpMcs, various granits, volcanucs and volcano-sediment Neo-
gene foimaAtans,

'The irotanftorphios originated by the metemurpMsm of the phylHtic charaeteiizei series, such silicates and
limestones,

Lower section of the metamorplılc series which is ealled to to merozonal has a p0lym«temorpW.c proper-'
ties, TMs section also shows sow» Uthologie amâ pétrographie différencies with respect to the monometa-
niorpMc and epteonal level*

In the ©plzomal upper series, the g^reensMst» has an cyclic stratifications with calcstist and metBmorp-
hic limestones. Relating to the oiigines, there comies out an interesömg and a special conditions, M tiiese
oyles ar© stadîaed geologically, petarograplıicaîy and g:eo€hemically.

Pefcrog^apMc and clemical properties indicate that tlie greeesMsts lave ortho (or magmaÄc) origin©,
In ottier words, it is t ie product of the metamorphlsms of the sediments contetotag a«ific ani basio la¥as
which has stünated thicloıess of 4#0 to 600 meters.

GlBtŞ

tnceleme alanı, Kütahya ili Simav ilçesi sınırları,
içinde ve kuzey kesiminde yer1 alır., Akdağ Masifi ve
dolayını -kapsar. Söz; konusu inceleme, 'bölgedeki yeşil-
şjstlerin petrojenetik ve kökeninin ortaya 'konulmasını
amaçlar.

Bu amaca yönelik olarak, bölgede 1968'den bu ya-
na sürdürülen çalışmalar, daha geniş kapsamlı olarak,
1973'de tez olarak sonuçlandırılmıştır. Bu. çalışmalar
daha sonraki yıllarda (1975, 1979-) ve bugüne değin,
özel olarak İlgi çeken konular ele alınıp geliştirilmiş-
tir.

Bölgedeki metamorfik seriler özel olarak yeplşîst-
1er üzerine daha önce yapılmış herhangi bir inceleme
ve yayına rastlajımajnıştır. Bu nedenle incelemeye değ-
gin veri ve sonuçlar, yöreye ışık tutacaktır.

Bu inceleme için. yöre ve dolayının toplam 100
km,2 civarında jeolojik detay haritasının yapılması. İle
başlayan çalışmalar daha sonra petrografik ve. jeokim-
yasal olarak sürdûMllmiiştür,,

Bölgede, yeşflşistleri de içme alan metamorfik. ve
gmnitik kayaklarla volkanik, kayaç serisi ve Neojen
yaşlı volkano-sedlnıanter1 örtü serileri, bulunur«

Akdağ Masifi'nde alt mesozonal formasyonlar da-
ha çok kuzey ve batı kesimlerde, üst epizonal formas-
yonlar1 ise bolgeaiıı güney ve güney/dogusuna doğru
yayılun gösterirler. Bunlar ııalta oranla litolojik dzel*
ligi yönünden çok .az farMılaşırlar (Şekil 1),

Üst epizonal metamorfik sert taban serisine oran-
la farklı, bîr yapıya sahiptir, zira bunlar kuvvette kıv-
rımlanma geçirmiş, metaınorfîzma yönünden tabanla
süreklilik içimdedir. Beraberce her iki alt ve üst seri-
ler metamo-rfizma şiddetine bağlı olarak bölgesel bir
zonlaşma gösterirler.
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Şekil 1 : Afciağ ifeMfifnM Jeoloji Haritesn.
1 : Geological m^ of 11©̂  Aküag Massive.

Bölgenin, güneydoğ^unda, D'anca-MadenkÖy civa-
rında, kalın bir yeşîl^st istifi,, kalkşist ve banali mer-
merlerle ardaşük seviyeler halindedir,. Btı duram ayrı-
ca Güney ve Kocacay vadisi batısında da devam eder»

Biz burada, epizö-nu çok. in.ce bazı. fi.lli.tik mineral-
lerin varlığı düzensiz şistozite ile çoğu kez şiddetle
lavrımlanma, kataldastik yapısal özellikleri içeren üst
seviyeler şeklinde tanımı ile yetineceğiz. Mesozona ge-
çiş- 'sınırının belirlenmesinde, bir grup karakteristik
metamorfik mineraller- ile bunlara özgü mineral para-
jenezlerinin oluşması veya kaybobnalan g$z önüne alın-
mıştır.

Litolojik ve yapısal, yönden» üst seri, kabaca üg
ana: birime ayrılır1 < Şekil 2) :

1 — Yeşilşistier,

2 — KalkşfeUer,

3 —•• Mermerler

Bıı kayalar, birbirleriyle arâalanmalı bir- istif oluştu-
rurlar.

Saha. üzerinde, yeşilşistler yarı ayrışmış şekillerde,,
çoğunlukla ince ve oldukça mükemmel bir yapraklan-
ma gösterirler. Yapısal yönden ta formasyonlar, NB,
SW eksenli büyük bir senklinal oluştururlar.

GENEL JEOLOJİ ve YAPILAN KSStUN SINIBIıABl

Akdağ Masnü'ne ait metamorfik kayaç serileri, e-
sasen taban konglomeraları İle fli§ özellikli kuvarslı
kalkşistlerle volkanik arakatkılı kaim bîr1 seviye, oluş-
turur. Bu volkano-sedimanter seriler, once tesmg. ege-
menli Barrow tipi, dana sonra tabana özgü olarak
Abukuma tipi ikinci metamorffzma geçîrmig oMoğru
belirlenmiştir.

Jeolojik,, petrografik, jeokimyasal ve tektonik ince-
lemeler, taban ve üst metaforfik ser.ile.rin birbirleriyle
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uyumlu Ye mükemmel bîr süreklilik içinde oldukları-
nı göstermiştir. Akdağ Masifi, 2 farklı, 'türde tektonik
deformasyona uğramıştır. Birimcisi elastik, ve eş meta-
morfik^ ikincisi kinci ve daha sonra gelişmiştir. Kırıcı
deformasyonlar oldukça derin, koşullarda ve blaıstomilo-
nitleşme ve miloniüeşme olaylarına neden, olmuştur.

Epimetamorfik formasyonlar bölgenin güneydoğu
.kesimi, ile inceleme alanının merkezi, kesimlerde yti-
zeylenirler. Kuzey ve doğu kesimlere doğru gidfldik-
ige alt taban serilerine geçişler gösterirler. Bölgesel
ölçekte epimetamorfik formasyonlar yapısal olarak;

— Bir kısmı faylı, kırıklı veya yapraklı,

•— Diğeri ise birden, fazla tektonik deformasyon
fazları geçirmiş kıvrımlı yapılar gösterirler,
Ayrıca, litolojik olarak,, bölgede formasyonlar arasında
genel geçişler görülür.

Mezoskopik, ölçekte, yüzeyiemede plaket veya yap-
raklı yapılar içinde, çeşitli ölçekte kuvarsit; mercekleri
izlenir., Bu: mercekler metrik, desimetrik; ve santiımet-
rik ölçekteki kıvrımlara, uyumluluk gösterirler,

Epimetamorfik formasyonların litostratigrafik is-
tiflenmesine örnek 'Olarak,, Danca bölgesine ait kesit
şöyledir:

Darıcı kesiti (2-2,5 km., Şekil 2) ; mermer tepeden
başlayarak: devam etmektedir;

Mermer (800-860 m) Orta kalınlıkta banklar ha-
linde (20-25 cm), kırıklı ve fayh, masif, beyaz
ve orta tanelidir1.

.Allıi* ve serlsitH kalfeışfet (170kUM> m) înce yap-
raklı veya plaket telinde, înce taneli, gri-beyaz veya

açık kahve tonlarında, «ayrıca metrik izoMinal kıvrım-
lar izlenir.

Yeşîlşîstier (SSMMOO n») Komp-akt plaketler veya
y,apr,aklı ince taneli, ve. kuvarsit mercekleri, ve nodüHe-
ri içerir, renkleri açık yeşildir,

Kalşisfler (60-10 m) ince seviyeli (10-15 cm) bank-
lar halinde, bazen yapraklı^ kıvrımlı yapılar gösterir-
ler.

yeşîlşfetler (30^40 m) Kötü yapraklanma
gösterir., .Kuvarsitler, mercek veya nodCiller şeklinde
arakatkılı olarak: bulunurlar. Renk açık .yeşilden kou
.yu yegile doğru değişir,,

Yeşü^Istter. (110-180 m) îace taneli,, yeşil, mineral-
lerce zengin, koyu yeşil tonlarda ve ayrıca izoMinal sık
kıvrımlar içerirler.

Grünau, şişeler1 (2ê§ m) îhce 'taneli, birkaç santi-
metre kalınlığında kuvarsit ara mercekleri İçerirler.
Renk .kahverengi tonlarutdaâır.

Klorit-MMtli kalşisiler (60-15 m) înce taneli ye-
şil mavi tonlarında ve dalma cm'rik ölçekle kuvarsit
mercekleri içerirler. Şistozite (yapraklanma) kötüdür.

Mernıerler (800-400 m), 10-25 cm*lik banklar ha-
linde, ince taneli, beyaz veya açık mavi tonlardadır,,,

Bu .jeolojik kesit ,epizonal şistlerin, genel özellik-
leri ile bunların düzenli ve sürekli; bir ardalarıma gös-
terdiklerini ortaya koyar. Ayrıca diğer saha kesitle-
rinde de izlenen ortak özellik, yeşil, şistlerin çeşitli, fa.-
siyesler ve 'birleşimler gösterdikleridir; örneğin, grö-
naJı yeşilşistler, albit ve kloritli yeşilşistler veya ba-
zen amfibol ve pirokseni, yeşilsistler gibi.
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Diğer yönden, tüm yegilşistlerde, farklı ölçekler al-
tında ince kuvarsit seviye ve merceklerine her zaman,
rastlamak mümkündür.

PETROGRAFİK ÎMOEUGlffi

Yeşllşistîer, Tbank veya yapraklı yapılar altında az
çok yegil renkli minerallerce zenglnHkleriyle tanınır.
Bazen iri taneli (5-8 mm) nodülleı: hainde tadara ve
albit kristalleri içerirler. Stratigrafik. olarak, mesozo-
nal taban serileri üzerindedirler ve bunlara, bazen
kalkşist veya mermerlerle ara geçişli olarak rastla-
nır.

Epizonal metamorfik: serileri,, taban serilerinden
ayıran özellikler şunlardır:

—• Kuvarsitler, taban serilerinde, daha kalın se-
viyeler halinde izlenirken üstte epimetamorfik
serî içinde ince ve merceksel .şekil ve boyutla-
ra dönüşürler,,,

— Buna karşıt mermerler .tabanda birkaç metre
.ara seviyeler1 ve üst serîde daha kalın seviye-
leri, oluşturulur.

— Epimetamorfik formasyonlar çok. ince yapraklı
yapılar altında izlenir (şistozite mükemmel).,

— Epimetamorfik .seride tüm seviyelerde, beraber-
ce ortak olarak, izoklînal ve sık; belirgin kıv-
rımlı yapılar1 (santimetrik veya metrik kıvrım-
lar) izlenir.

Yeşilşistler, saha ve laboratuvar çalışmaları, sonu-
cu olarak, beş farklı mineralojik: fasiyese ayrılırlar:

1 — Amfibolü yegilşistler
2 — EpMot-kloritoîd'lî yegilpîstler

3 —' Grönalı yegil§istler
4 — Epidotlu yeşüşisüer
5 — Kloritli (normal) yeşilşistler

Metamorfizma şiddetine bağlı olarak her1 fasiyesîn
petrografik özellikleri aşağıda verilmiştir.

PETROGRAFİK FASÎYESLEBÎN İNGEU&NMESİ

Amfibolü Yeşîlşistler

Makraskapik inceleme Kayas ince taneli açık ve
koyu yeşil tonlarda, yapraklı (şisti) ve kıvrımlı yapı-
lar (izoklinal v© devrik kıvrımlar) gösterir, şistozite
düzlemleri üzerinde belirli yönlerde, dizilmiş mineral-
lere rastlanır. Bu fasîyes özetle şöyle tanımlanabilir;

— Şistozite kötü, gronülometri farklı, genel ola-
rak ince tanelidir.

— İri taneli nodüller (5-10 mm), globüler veya yu-
varlak (eüpsoid) şekillerde,, kuvars; ve feldispat mine-
rallerinden oluşur.

— Merceksel kuvarsitler tüm .seviyelerde çeşitli bo-
yutlarda rastlanır,,,

Mlkroskoplk İnceleme (Şekil 3) Kayaç, şisti ve mik-
rokıvrımlı bir doku gösterir. Ayrıca iri taneli albit ve
kuvars f5-10 mm) minerallerin varlığı île bademli
(amigdoloidal) dokuyu hatırlatır. Doku içinde mineral
tane ve boyuttan farklıdırlar ve bazı mineraller, albit
ve kuvarslar tek kristaller seklinde belirirler.

Şekil $ : AlMtJdorit-maskovittt yeşîlşistin mlkrosfeo-
pik gerümimü (ifercaıılar-AJEder«)

Figure 3 : Microscopic view of the greenscbist con-
taıining: chlorite and mu«€0vïte in Merciui-
lax-Akdere

Yeşilgistlerde rastlanan bu doku türü daha önce
Fransız "Masif Santral'mde'1', Orta Ctevennes?ler böl-
gesinde Weisbrod (19701) "Amigdoloidal veya. mikro-
amigdoloidal" şistler adı altında tanımlannıışta.

Kayacı oluşturan mineraller; Kuvars (%5-€) Kı-
rıklannııg küçük kristaller veya bazen iri taneli (10
mm} tek, kristalli mineraller1 halindedir., Nadiren yas-
sı merceksel yapılarıyla şistoziteye uyum gösterirler,
.Dalgalı yanıp sönmelere sık rastlanır. Aflbit (%l©-80)
Föesiloblastik veya globüler,, İkizli veya kataklas-
tik şekillerde beraberce, ise kayaç içinde nodûUü bir
doku oluştururlar, Bunlan. gök ince taneli mika grubu
mineraller çevrelerler. Albîtler çoğfE kez yönlü kuvars
ve klorit inkluzyonları içerirler. Bu. inklüzyonlar §îsto-
ziteye uyumlu 'bir1 disı'im gösterirler. Amfibol (Aktinot)
(%S0-S5); Çoğu kez ayrışmış veya, kalıntı mineraller
Egeklinde, kalsit Morit ve epidot:ra dönüşoıü§tür« Bazen eş-
kenar dörtgen, idiyomorf (7-8 mm) ışekiilerini, korur-.
lar. Bunlar çoğunlukla deforme, kataklastîk ve dalma
sfen ile beraberlik içindedirler:. Klorit (%3O-S5);
Küçük lifi kristaller 'halinde, mikrokıvruhlara u-
yumluluk gösterirler. Kloritler ikincil veya birincil, ola-
rak "Pennîn" bilegimindedir. llnsteov.it (%i i©n az);
Küçük; merceksel kristaller halinde ve kloritle be-
raberlik gösterirler., Muskovit mikrokıvrımlara uyum-
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suz' (postérieure) durlar. Kalsit Çok az oranda, yeşil
minerallerin (amfibol, diopsıt) ayrışma ürünü olarak
rastlanır. Kalsit düzensiz şekilleri ile belirir1. Zolsii ve
KEfenoBoisit (%S~4); Orta taneli (3-4 mm) globaler
kristaller halindedir. Kloritle beraberlik gösterirler
(2v = 50 e) Opak, elemanlar; Demir oksit, bazen da-
ğım şekillerde piritfe Montier içinde inklözyonlar ha-
linde rastlanır.

Bu fasiyese ait feayaçlarda, albtt ve. kuvars nodtil-
lerînin varlığı ile dokuların oldukga karmaşık hale gel-
diği izlenmiştir,. Bu nodüller, yeşil şistlere bademli bir
doku görünOmü kaz&ndırmıştır.

Bu fasiyesin mineral toplulukları; kuvars, albit.
(tek mineralli modüller olarak), klorit, hornblend ve
piroksenlerdir.

IBOovitoid ve E^Mortta Yeşîlşlstler

Affalaraskopik. inceleme Kloritoid, epidot (ve prok-
senli) lu fasiyes normal olarak piroksen ve amfibollîi
yeşilşist fasiyesi üzerine gelir ve bölgenin Darıca, Kı-
zıldere ve: özellikle Eşedere kesimlerinde yüzeylenMer.
Bu fasiyes ortalama olarak yaklaşık 200-500 metre bir
kalınlık gösterir..
BfİbrosfcopSfc İnceleme Kayaç; yönlü yapraklı (şis-
ti) bir doku gösterir,., Tane boyutu genel olarak ince,
yeryer şi&tozite kotudur,
Kayacı oluşturan mineraller; Kuvars» (% 5 - 7)

Ksenomorf veya kırıklı, küçük taneler halindedir-
ler. (1-2 mm) Bazen yassı merceksel, şistoziteye u-
yumlu dizilimler gösterirler. Albit (%25*30) İri
taneli {5-7 mm), flobüler kristaller halinde
ikizli ve kenarları yuvarlatılmış (aşınma) ve bunları
ince taneli, yönlü bir matriksle çevrelenmiştir. Kris-
tal iğlerinde yönlü küçük, kuvars ve mika inklüzyonla-
rı izlenir. Kayaçta albit kristallerinin 'varlığı ile amig-
doloidal bir doku belirir. KloritcM (%3-5) iri
taneli (birkaç mm.) boyutlu ve kalıntı mineral-
ler şeklinde belirir,.. Beyaz ışıkta kuvvetli bir rölief,
hafif yeşil tonlarda plokroik, birbirine dik- klivajlar içe-
rir,. Polerize ışıkta, gri-yeşil sarı tonlarda, bazen, anor-
mal renklerde birefrenjans gösterir., Genel olarak,, çu-
buk, veya dikdörtgen, prizmatik şekillerde uzamış kris-
taller halindedir., Kloritoid. genel olarak nadir veya du-
raksız Mr1 mineraldir., İnceleme bölgesinin sadece Kızıl-
dere (Num; 862) yöresinde: bulunmuştur. Klorit (%
15-20) Küçük lifi kristaller halinde yönlü, $istoziye u-
yumlu, çoğu kez ikincil oluşukludur. Klorit yeşil mine-
rallerin ayrışım, ürünü olarak;, muskovit ve epMotia be-
raberlik, gösterir., Muskovit (% 10-20) Merceksel kris-
taller: halin.de orta taneli, bazen şistoziteye aykırıdır,.
(Postgistozite) (Eptdot (kMnozoîzit ve pistaşit) '%5-7),

Globaler kristaller1 ralinde, 'bazen ikincil olarak boş-
lukları doldururlar. Sarı yeşil tonlarda plökroikdirler.
Opak, .kapanımlar içerir,,

Tali. mineraller olarak sfen^ turmalin ayrıca apa-
tit ve opak (pirit ve demir oksit) bulunur, İkincil ota-
şuklu mineraller kaJsit,, klorit,, epidot. ise yeşil mineral-
lerin ayrısını ürünü olarak bulunur..

KJLÖKlBtN KONU1IIJ

Kloritoid. genel epîzonal metamorfizma sonucu olu-
şan yeşilşistler içinde rastlanan önemli birs metaoıor-
fik indeks mineraldir.

Lacroix ( 1389')'a göre kloritoid piroksen ve ept-
dötlu yesilşiS'tlerde ender1 rastlanan bir mineraldir,.

Kloritoidli şistler bölgenin bu ke^minde genel me-
'tamorfîzma koşullarını 'belirler., Burada egemen olan
fizikokimyasal koşullar kloıitt muskovit. ile yerel ola-
rak: kloritoid oluşumuna neden olur1. Sonuncu mineralin
düzensiz dağılımı, bunun, oldukça yerel ve derin, koşul.-.
larda kıvrımlı zonlarda oluşabileceğini ortaya koyar
(Uz, 1973).

Bölgenin bu kesiminde çeşitli metamorfik fasiyess-
ler oluşur, bunlar1 içinde en önemlisi, kloritoidli şistle-
rin bulunduğu zondur. Mineralin mikroskopik olmasına
k.arpn kayaç oldukça ilginçtir. Yeşilşisüerde genel o-
larak kloritoid 1-2 ımm, boyutlarda ve ancak mikros-
kop altında tanımlamabikniştir.

Mikroskopik incelemelerde kloritoid, yeşUşûs-tlerin
»mika seviyeleri, içinde yönlenmiş^ bazen şistoziye u-
yumsuz uzanımlar1 gösterdikleri izlenmiştir,. İri taneli
olmaları halinde pöesilitik şekillerde rastlanır.

Kloritoidle beraber bulunan diğer mineraller, ku-
vars, klorit, muskovit, epidot, ayrıca amfibol ve pirok-
sen (ayrışmış), sfen. ve turmalinâir.

Sonuç olarak, kloritoid yeşil şistler1 içinde kesin bir
şekilde sınırlanmıştır. Ayrıca yeşilgistler bölgede Mo-
ritoidin kristalleşmesi sonrası (postkristalin) kataklas-
tlk doku ve mikrolnvrmılarda rastlanır. Buradan kloıî-
toidin -kristalleşmesi için yönlü basınçlara .gereksinme
olmadığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır (Uz, 1973).

KUÖ»fTOÎBÎM OZE.L3LİKJLERÎ

Mikroskop altında ve beyaz. ışıkta plökroizma op-
tik eksenlere göre değişim gösterir; Ng yönünde,, açık
yeşil, Nm ûe açık: sarımsı yeşil, Mp de. sanyeşildir.

Kimyasal yönden, kloritoidin bulunduğu, yeşilşîst-
lerin yüksek tenörde alüminyum içerdikleri izlenmiştir.,

Kloritoid .kontak ve hidrotermal metasomatik ka-
yaçlarda da rastlanır,

Grëiiaîi Yeşilşistier

EHakrosbi9pik inceleme. Bu fasiyes bölgenin Kızıl-
dere ve Darıca, bölgesi ile 'kuzey kesimlerde de rast-
lanır. Güney kejsjnılere doğru bu seviyenin, ' kalınlığı
azalır.. Şistlerde çeşitli ölçeklerde sık izoklînal kıv-
rımlı yapılara rastlanır:. Kayaç çok, ince taneli, kuv-
vetle yapraklanmış, açık ve koyu yeşil tonlarda renk-
ler gösterir.
Mtaoskoplfe inceleme. Kayaç, amigdoloidal bir do-
kuya sahip ve iri taneli, tek albit (7-8 mm., bazen. 1
cm.) kristalleri içerir. Şistozite 'belirgindir., Diğer fa-
siyeslere oranla farklı bir mineral parajenezine sahip-
tir. Kuvars kristalleri, genel olarak birkaç mm. uzunlu.»
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funda merceksel, bazen tek kristaller halinde doku-
ya oluştururlar. Bu İri taneli monomîneral kuvarslara
eski kalıntı tanecikler olabileceği; düşünülebilir,, Bu-
nunla beraber' tek: mineral olarak albit, kayakta bazen
% 30-35 oranındadır- ve diğer fasïyeslerdè izlemem •özel-
likleri. İçerir,

Bu fasiyeste -farklı olarak, ilk defa çok as oranda
(Î%3) kalıntı 'biyotitlere rastlanır. Bu mineral duraylı
olmayıp .klorite dönüşmüştür,

önemli ©ramda, klorit i%ê&) yanında muskovit ve
epidota az oranlarda. rastlanır. Btı fasdyese özgü ola-
rak gröna ilk defa bu seviyelerde %;5-lö oranımda,,
globaler kristaller malinde ve çogukez iri taneli albîtler
içinde- kapanımlar şeklindedir.

Epidotlu Yeşilfistler

Yeşilşlstler, uç noktalarında ezellikle kalkpstlerl©
ardaşık seviyeler oluşturur,, yerel olarak' Madenkoy-
E§e dere- ve Kabaşlar dolayında rastlanır' ve sahada
plaket- halinde kötü şîstozite gösterirler, Bunlar, ba-
zen santimetrik ölçekli kıvrımlı yapılara, sahip kavars'
mercekli, seviyeler ve kalkşist ara seviyeleri içerirler.
Mikroskop altındıa, kıvrımlı §isti ve- amigdoloidal bir
doku, gösterirler. Mineraller; Kuvars" Merceksel, Epi-
dot (Klinozoizit, zoizit) Albit (porfiroblast), Klorit
Muskovit ayrıca, sfen ve aksinte rastlanır1.
Normal Yeşllşlstter (kloıttti)

Kayag, qok. ince yapraklıdır. Çıplak gözle bademli
bir 'dokunun, varlığı .kolayca farkedilebilir. .Ayrıca, çok
ince tame boyutu ile kuvarsit ara mercekleri, (3-4- cm
kalınlıkta) sık rastlanan, yapısal birliklerdendir. .Mik-
roskop altında çok imce tane 'boyuM içinde mikrokıv-
rmüarla albit ve kuvars nodiiEeri içerir. (Şisti bedemli,

doku) Kuvaro, albit ve klorit dışımda tali olarÄ afea,
apatit,, turmalin'e rastlanır,,.

arSOKtBCVASAL ÎMCEIMŒ

Yeşilgist formasyonlarına ait kayaçlann, kimyasal
analiz; sonuçlarında ilginç veriler elde edilebilir (Çi-
zelge 1). Bu .amaçla toplam 11 kimyasal analizden ge-
nel, olarak aşağıdaki özellikler tanımlanabilir..

Silis tenörleri ömemli bir değigim gösterir, ;%4â,
50 ile %T5, 90 arasımda, değişir. Bu fOTmasyoıı-
lar içim ömemli. oranda silis fazlası 'dikkati çe-
ker.

— Alüminyum %10-15, 20, 80 arasında değişir,
mika .grubu minerallerin, coklmgE ile belirgindir.

— Demir (toplam) -%ll,90, magmezyum^ ise %6;I7«
dır.

— Na2O K^O yerel olarak değigir, buralarda kayası
potasik olmaktan çok sodik bir özellik içerir.

—« Bilindiği gibi Akdağ yegUştatlerinâe tool oramda
"albit ve kuvars tek minerallerine rastlanır,,. Bu-
rada Na2O tenörü yaklaşık %6^dır. Bundan do-
layı oluşum ortamma dışarıdan bir Na^O (Sod-
yum) getirimi şeklinde •yorumlaııabilir.,

—s Son olarak,, kalsiyum yerel olarak: çok düşük
%0,10, bazeude oldukça yüksek '%5,9a-%6,94
yaklaşık sodyum def erleriyle egdüzey veya da-
ha fazladır.

Jeoldmyasal Blyağramta- ve Toraraiaa,

De La Roche (Şekil 4, 5, ve 6) Diyagramları Akdağ
yeşilşteüerüün olu§um: yorumlan içim. dalıa anlamlı ve
geçerli ipuçları sağlar., Al+Fe-f/n/3-K, Al+Fe+TL/3-
Na (Şekil 4) diyagramı söz konusu kayaglann, mair-

26 JEOLOJİ MtİHENDtSLÎĞÎİNESA.N 1985



matik ve seäünanter kökenlerini belirlemeye yönelik-
tir. Buna göre söz konusu yeşilşîstler (Akdag Masifi)
3 graba ayrılırlar.

Bilinci grup {Num; 570, 587, 1073), riyolit ve
granite kargılık gelir. İkinci grup (Num; 590. 584),
riyolifcîk ortamla split veya 'bazalt ortamına, .kargılık
gelir. Üçüncü grap (Kum; 662) şeyi ortamında kalır.

Diğer diyagramlarda da (ŞeMİ 5) hemen, hemen
benzer evrim süreçleri Menir, Bununla beraber, gok
hafif bir spilîtleşme sonucu, grovak ve kumtagı ortanı-
lan. arasında ayrı Mr ortam.m varlığı izlenir.

Samıı g olarak bize göre eldeki verilerin, ışığında
ye§ilşistlerîm kökeni, sedimanteayomla ;yagıt volkanit-
lerdir. Yeşilgistlerîn oldukça kanna§ık bîr evrim ge-
SirdJ.p dügünülebîUi'. Bu evrim ağacıdaki .gibi özetle-
nebilir:

—. Bir grup lavlarla, rîyolitik veya bazaJ.tik tiifle-
' rin sedlmanfer seıilerie aMàlanarak yerini almaları ve
bunların oldukla hareketli, bir̂  ortamda evrim, getirme-
leri (Uz, 197»),

— Çokelimini tamamlayan vaikano-j9edimanter se-
rinin bir bütün halinde yeşilşist fasfyesi .koşullan, al-
tında metamorfizmaya uğramaları (Uz 1975) şeklin-
dedir.

SONUÇJLAA ve KAYACIM CSLABSUL KÖKENt

Yeşüşîst serisi oluşturan e,sus özellikler aşağıdaki
gibi tanımlanabilir.,

— Ritmik özellikte gökelim: Ço,ğu kez yeşilşist-
lerle beraber' serizitşist, kalkşist ve mermer ağdalan-
ması izlenir.

— Petrografik: fasiyeslerîn değişimleri dügey ola-
rak aşağıdan yukarıya, doğru izlenir,

— Dokuları;; çoğunlukla karmaşık, kötü. şistozîte,
kalıntı volkanik, dokular ve bademli (kalıntı detritik)
dokular1 şeklindedir.

ISpimetamorfik kayaçlar farklı görünümleri içinde,
yeşilşistler karmaşık fasiyesleri ile az çok belirgin bir
konum gösterirler. .Dokuları, Weisbrod'a (1970) göre
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çoğu kez amigdoloidal türdedir. Burada albit ve ku-
vars tek kristalleri porfiröblastiar şeklindedir ve bun-
ları çevreleyen, ince taneli bîr1 matıiks 'bulunur. Diğer
dokularda doleritik veya diyabaz kalıntı doku. izlerine
rastlanır.. Bileşimleri yaklaşık olarak bazik veya asi-
tik (bazalt-dolerit ve riyolitler) özelliktedir,,

Bu oluşuklar diğer epimetamorfık sedlmanter kö-
kenli, oluşuklarla yanal geçişler gösterirler. Onun için,
yeşilşistlerîn, çökelimli yaşıt Mr volkanlzmaäan kay-
naklandıkları kabul, edilmektedir' (Uz, 1975 ve 19791).

Sedimanter formasyonlar, killi ve karbonatlıdır..
Yeşilşistler iğin ister "orto" ister "para" (magma-

tik veya sedimanter) bir köken, kabul edilmiş olsun,
mevcut veriler, bunların daha çok sedimantasyon or-
tamında, bazik tûflerin taşınması veya direkt olarak
'bazik; lavlarla .ardalanmalarından türeyen volkano-se-
dimanter serinin metamorfizmaya uğraması sonucu
oluştuğunu desteklemektedir,.

.Bu tür kayaçlar için, bazı yazarlar, demir ve mağ-
nezyumlu ve killi sedimanlarm kimyasal olarak: bazalt
veya doleritlere yakınlık- gösterdikleri ve eşkimyasal
bîr' metamorfizma. sonucu, yeşilşistleri verebileceklerini
savunmuşlardır.

Albit-fBlorit-f-£îpidot=i=Amfibol mineral toplumu-
nu içeren, kayaçların, farklı 'kimyasal bileğim göster-
meleri majör1 element 'terörleri üzerine, dayalı, **Orto
veya Para'1 bir kökenin seçimi ya da kayaçlar üzerinde
mağmaük veya .sedünanter özeUlMeri araştırarak buî-
ınak mümkündür' (Şekil 5' ve 6),,,

Kimi .yazarlar, metasomatik metamorfizma süre-
cinde madde alışverişi olduğunu- veya killi, marnlı sö-
kellerin ardalanmasıyla bazalt 'bileşimli formasyonların
oluşabileceğini belirtmişlerdir (Moine, 1971)..

Sedimanter aşınma ve: kirlenme (contamination)
olaylarının genel belirtileri (Moine, ve La Loche, 1968)
grafik gösterimde (şekil 6) acık bir' biçimde sunul-
mııçtur. Graf îk̂ , özellikle sedimanter ve. • volkanik or-
tamları ayırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır., Bu-
rada grafik (Al+Fe+Ti)/3-K, parametresinin, (A1+
Fe~f Tî)/3-Na'nun fonksiyonu olarak., geniş bir biçimde
kullanılan sistemde demir, titan ve: alüminyumun top-
lanmasından ortaya çıkar. Diyagramda ayrıca 'bazalt
ortamına çok yakın .zayıf bir growak zonu bulunur,-
Gerçekte hu zon görelidir. Çünkü growaklar silisçe
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Şefeil -6 : Baadk toilesiniM kayaglarla, seümanter kayaç gruplaşmanı (100 gr» kayaç ¥©ya mineral
miliatam değerler olarak Al, Fe toplam)j Ï1:, Na,, Kfya gir© kimyasal toileşîmlere ginre ayrmu
(Mome ¥© De La Roche 1968)

Elgince S : Etependlmg upon the e-hemica! coınposltioıı discfimiitalfion ol sediınaııter rocks from the basic
rocfe. The numbers on the iiagram© indicate th.© :mlliatonis in 10© .grams of rocks or minerals-
fear Al̂  Fe, Tl, N®> smë m (After Moine v© De La Boche, 1968.)

zengin, Ca ve Mgf ca fakir kayaglardır. Bu kayaçlar
bazik, bileşime yaklaşan özel sedimaalardandır,

Buradan ortaya, çıkan ısonuç, yeşilşistlerin, izoşî.
mik bir metamorfizma geçirmiş bazik mağmatîk ka<-
yaglardan kaynaklandıklarıdır.

Weisbrod'un (W10) incelemeleri ile Âkdağ Masifi
yeşiigîstleri üzerinde yapılan, saha ve Iaboratuvar galış-
malanndan, amigd,oloidal dokulu yeşilgıistleriıı. aslında
volkanik konglomeratik oluşukların epizonal bir me-

. tamorfîzma geçirerek oluştukları görüşüne varılmıştır,

"Orto" kökenli oluşum hipotezi destekleyen, veri-
leri şöyle .sıralayabiliriz;

— Yeşilşistlerin, mineralojik bileşimi, volkanik ba-
zik kayaların Mleşmıîne uygundur,,

—• Yeşilşistlerin kimyasal bileşimleri, özellikle "OR.
TO"' ortamlarına karşılık gelmektedir...

Ye§il§iiStlerde ^rastlanan albit ve- kuvars nodülleri-
ne, fenokristaller halinde vokanîk kayaçlarda olduğu,
kadar granltik kayaçlarda da rasUamr (Porfirîk .gra-
nit veya gözlü gnayslarda (Guitard, 1965).

Sonuç olarak, kabul edilen varsayıma göre, Akdag
yeşilgistleri; kalın asi dik ve bazik lavların {400-45& m)
kırıntılı konglomeratik. serîlerle ardalanarak oluştuk-
tan, sonra,, epizonal tek bir! metamorfizma. (izogimüc)
geçirmeleri sonucu oluşmuşlardır.
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• Diğer1 •taraftan metamorfizma geçirmemiş fliş &-
zellikli benzer Volkano-Sèâima&ter çökeHer bölgenin
batı kesiminde Sındırgı ve dolayında rastlanır (üz,,
1978),

Okyanusal derin çekeller, yörede ofîyolit birliği
içinde kısmen, yüksek basing metamorfizması geçire-
rek glokofanlı yeşil şistlere donüpıaisttir.

Metamorfizma geçirmiş volkano-Sedamanter seri
büyük bir olasılıkla, Ait veya Orta* Paleozoyik'te çö-
ketoıiştir,, Buna. karşıt Sındırgı toöîgesi fliş voikano-
sedimanter serisi Üst Kretase olarak belirlenmiştir.
Litolojik olarak benzerlik göstermesine karşın yağ-
ları farklıdır. Buradan bu iki serinin farklı çökel hav-
zalara ait olduğu görülmektedir.
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