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Menderes Masifinin gnayslarında ve Şistlerinde 
metamorfizme koşulları, Alaşehir- Manisa : 
Tartışma ve Yanıt

Tartışma

MUZAFFER M. EVİRGEN, Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Enstitüsü, Beytepe - Ankara

Akkök (1981)'e göre, Alaşehir (Manisa) yöresi metamor-
fik kayaçları litolojik ve yapısal özelliklerine bağlı olarak 
üç grupta toplanmaktadır; gnays karmaşığı, şist karmaşığı 
mermerler, Yazar, gnays karmaşığı içinde, porfiroblastik 
gnays, gözlü gnays, bantlı gnays gibi «dokusal özelliklere» 
dayalı bir ayrım biçimi Seçerken, şist karmaşığı içinde ku-
varso - feldispatik gnays, granat-mikaşist, kuvarsit gibi «mi-
neralojik bileşkene» bağlı bir tanımlamayla, yine şist karmaşığı 
içinde, gnays karmaşığının içinde ayırtlanandan başka 
olduğunu öne sürdüğü ikinci bir gözlü gnays birimi tanım-
layarak (şist karmaşığının içinde bile iki ayrı ölçüt kulla-
narak) bir ölçüde karmaşa oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi, kayaçların tanımlanmalarında çeşitli Öl-
çütler vardır (dokusal, yapısal, mineralojik, v.b.). Ancak, ça-
lışma konusu olan kayaçların tanımlanmalarında - bir biri-
min farklı şekilde iki kez tanımlanmaması için-bir birlik 
olmalıdır. Bu çalışmada, şist karmaşığı içindeki birimler bile 
iki ayrı ölçütle değerlendirilmektedir.

Bu aşamada, çalışmayla
sorular şöyle sıralanabilir:

ilişkin olarak düşünülebilecek

1 — Gnays karmaşığı içinde porfiroblastik gnays ile 
gözlü ganys ayrımındaki esaslar nedir? Tane irilikleri nedir?
(Gözlü gnays porfiroblastik bir dokudadır.)

2 — Gözlü gnays biyotit, muskovit, feldispat ve kuvarstan 
oluşur. Beyaz elemanların (leucocratic minerals) miktarı koyu 
elemanların (mafic minerals) miktarına eşit veya daha azdır. 
açıklamalarıyla şist karmaşığı içinde belirtilen diğer bir gözlü 
gnays ayrımı ve tanımı genelde, tanımlamalara uyumsuzluk 
göstermektedir. Bilindiği gibi, gnayslar
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% 10 veya daha az mika minerali içeren ve feldispat mikta-
rı % 20'den fazla olan kayaçlardır (Alker et al., 1962; Wink-
ler, 1974).

3 — Yazar, şekil. 6'ya von Platen (1965)'e göre sıcaklık 
için yaklaşımlar yaparak 660 - 675°C'lik bir değer ileri sür-
mektedir. Şekilden görülebildiği kadarıyla hesaplanan Ab/
An oranlarından toplam 19 noktanın 12 tanesi kötektik eğ-
rilerin dışında 7 tanesi içindedir. Bu durumda kötektik eğri-
lere yakınlık ya da uyumluluk grafik olarak gözlenememek-
tedir. Ayrıca, okuyucuya değişik Ab/An oranlarıyla ilişkin 
olarak kuvars - albit - ortoklazın «minimum erime oranları da 
şekilin izlenebilmesi açısından verilebilmeliydi. Kaldı ki, şekil. 
6'da kullanılan von Platen (1965) de kuvars - albit -anortit - 
ortoklaz - su sisteminin ötektik noktalar ve kotektik eğri 
kesitleriyle ilişkin diyagramı da son yapılan çalışmalarda 
referans verilmemekte ve temel metamorfik petroloji 
kitaplarının yeni baskılarından da çıkarılmış bulunmaktadır 
(Winkler, 1967,1974,1976).

4 — İleri sürülen üç metamorfizma evresinden birinci 
evrenin somut kanıtları gösterilmemiştir, «...ikinci evre 
metamorfizması birinci evre metamorfizmasıın neden olduğu 
değişimleri büyük ölçüde belirsizleştirmiştir.» açıkla-
masından da görüldüğü gibi birinci evre metamorfizmasının 
varlığı büyük ölçüde varsayım olarak kalmaktadır. Ve hemen şu 
soru akla gelmektedir. Acaba, bölgede II. evre metamorfizması 
koşullarına kadar ilerleyen tek bir evre daha sonrada retrograd 
metamorfizma niteliğinde gelişen bir ikinci evre mi var?

5 — Şist karmaşığı amfibolünün hornblendlerinde dü-
şünülen Alv1-Si ilişkisi istatistik olarak yorum yapılamayacağına 
işaret eder. (306/1 - 2) numaralı aynı lokasyona ait iki örnek ile 
varılan sonuç istatiksel açıdan güvenilir olamaz.
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6 — Şist karmaşığının muskovitlerinde hesaplanan 
Na/(Na + K) değerleri A. 13/0. 1717, A. 32/0. 1975, A. 33/0. 
1386, A. 49/0. 1879, A. 74/0. 1359, A. 260/0. 1959, A. 301/0. 
1716 olarak bulunmuştur. Evans ve Guidotti (1966)'ye göre 
Na/(Na+K) oranı sillimanitli zonlarda 0.18-0.009 arasında bir 
değer göstermektedir. Çalışılan sahada sillimanitin gö-
rülmeyişi-özellikle pelitik seriler içinde-ve bu yüksek oranlar 
nasıl açıklanabilir?

7 — Yaklaşık 2500 km2 lik bir alanda sürdürülen ve 
Menderes Masifinin önemli bir bölümünü kaplayan ve de 
çalışmaların çeşitli aşamalarındaki bulguları Evirgen (1977, 
1979 a, b), Evirgen ve Ataman (1980) ile belgelenen bir grup 
çalışmanın gözden kaçmış olması da ayrıca bir talihsizlik 
olarak düşünülebilir.
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Yanıt
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Özellikle metamorfik ve yapısal evrimi üzerinde bu-
güne dek sağlam gözlemlerden çok varsayımlara dayanan 
spekülasyonların yapıldığı Menderes Masifi sınırları içerisin-
de küçük bir bölgenin, Alaşehir yöresinin, metamorfik ve 
yapısal gelişimini aydınlatmak için toplamış olduğum veri-
leri Kurum Bülteninin makale sınırları içerisinde sergileme 
ve yorumlama amacıyla kaleme almış olduğum yazımın Evir-
genin dikkatini çekmiş olması ve bu ilginç konuda bir tar-
tışma ortamı yaratmış olmasından sevinç duymaktayım, 
Evirgen'e yer darlığı ve makalenin yerel karakterde olma-
sından değinememiş olduğum bazı temel nitelikteki prob-
lemleri daha etraflıca tartışma olanağını bana verdiği 
için burada teşekkür etmek isterim.

Evirgen'in açıklanmamış olarak kabul ettiği ve tartışma 
konusu yaptığı noktaların birçoğu metamorfik petrolojinin 
temel kavramları içerisindedirler. Ancak Evirgenin

belirttiğinin aksine metamorfik kayaçların tanımlama ve
sınıflandırılmalarında bu kayaçların özelliklerinden dolayı
sadece Türkiye'de değil uluslararası düzeyde bile bir birlik
sağlanamamıştır. Hatta metamorfik kayaçların genel tipleri
olan şist, gnays ve amfibolit terimlerinin kullanılma sınır-
larında dahi bir birlik yoktur (Mason, 1979, Sayfa 29). Bir-
lik sağlanamayışının nedenini ise, kişisel isimlendirilme-
lerin dışında metamorfik kayaçların karakterlerinde ara-
mak gerekir. Bu nedenle diğer tür kayaçları isimlendirmekte
kullandığımız kuralları benzer şekilde metamorfik kayaçlar-
da kullanamamaktayız. Bilindiği gibi, metamorfik kayaçla-
rı tanımlarken onların dokusal ve yapısal özellikleri ile
mineralojik bileşimleri göz önüne almak yerinde olur
(Williams ve diğerleri, 1954, Sayfa 173; Vernon, 1975, Sayfa
23-29; Mason, 1979, Sayfa 32; Turner, 1981, Sayfa 5). Ala-
şehir yöresindeki metamorfik kayaçların isimlendirilme-
sinde de yukarıda belirtilen noktalar gözetilmiştir.
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Bu çalışmayla ilişkin olarak yöneltilen sorulara cevap-
lar şöyle sıralanabilir.

1. Porfiroblastik gnays ile gözlü gnays ayrımında do-
kusal farklılık gözetilmiştir. Porfiroblastik gnays boyutları 
40 mm. ye varan dikdörtgen, elips veya yuvarlak şekilli ke-
sitler veren feldspat porfiroblastları (çoğunlukla mikroklin) 
içerir. Bu kayaçta foliyasyon zayıf gelişmiş olup porfirob-
lastlarmda belirgin bir yönelim yoktur. Buna karşılık göz-
lü gnayslarda gözler feldspat porfiroblastları veya feldspat 
ve kuvars yığışımlarından oluşan agregatlardır. Genellikle 
elips veya mercek şeklinde kesitler veren bu gözler kayaç-
taki foliyasyonu oluşturan mika yaprakları ve uzamış ku-
vars taneleri tarafından sarılmışlardır. Gözler belirgin bir 
yönelim gösterirler ve uzun eksenleri foliyasyona paralel-
dir (Akkök, 1979).

Evirgen «(Gözlü gnays porfiroblastik bir dokudadır)» diye 
belirtmektedir. Ancak böyle bir sınırlamaya metamorfik 
kayaçlarla ilgili kitaplarda rastlamak olanaksızdır. Aksine gözlü 
gnays terimi kayacın görünüşünü belirleyen bir isim olarak 
kullanılmaktadır. Gözlü gnaysların bazıları milonitleşme 
sonucu oluşur ve bunlarda gözleri porfiroklastlar oluşturur 
(Williams ve diğerleri, 1954, sayfa 203; Spry, 1974, Sayfa 230; 
Mason, 1979, Sayfa, 35).

2. Evirgen bu sorusunda «gözlü gnays» isminin yerin-
de olmadığını, kendisinin bildiği gnays tanımlamasına ters 
düştüğünü belirtmektedir. Ancak Evirgen'in gnays tanım-
laması için verdiği Winkler (1974) kaynağının 313 cü say-
fasında gnays: gnaysik doku gösteren, orta-kaba naneli, 
genellikle mika veya hornblend bantları boyunca kalınlık-
ları birkaç santimetreden onlarca santimetreye varan lev-
halara ve köşeli bloklara ayrılabilen kayaç olarak tanım-
lanmaktadır. Bu tanımlamanın devamında ise; bazı araş-
tırmacıların gnays tanımlamalarında doku ve mineralojik 
özellikleri göz önüne aldıkları belirtilmektedir. Buna tek 
bir kaynak göstermektedir. Görüldüğü gibi, Winkler'in 
gnays tanımlamasında tercihi kayacın dokusal özelliklerine 
göre yapılmasına yöneliktir. Spry (1974, Sayfa 279) ise, 
gnaysı açık renkli, kaba taneli, feldspatça zengin, her na-
sılsa homojen olamayan ve bir çeşit foliyasyon gösteren 
bir kayaç olarak tanımlar. Diğer petroloji kitaplarında da 
gnays tanımlanırken özellikle yüzdelere dayalı bir minera-
lojik sınırlama yoktur (Mason, 1979, Sayfa 21; Turner, 1981, 
Sayfa 6).

Bilindiği gibi, Menderes Masifinde gözlü gnayslar ol-
dukça yaygındır. Bazı araştırmacıların (Schuiling, 1962; 
Başarır, 1970) çalışmalarında bunların tümü migmatitik 
grup içerisinde düşünülmüştür. Alaşehir yöresinde gözlü 
gnayslar gerek şist karmaşığı, gerekse Gnays karmaşığı 
(Migmatitik gnays grubunun eşdeniği) içinde gelişir. Saha 
gözlemleri ve petrografik incelemeler bunların birbirinden 
oldukça farklı olduklarını gösterir. Gnays karmaşığı için-
deki gözlü gnays porfiroblastik gnays ve masif granitik 
gnays arasında kuşaklar ve porfiroblastik gnays içinde de-
ğişik boyutlu yamalar şeklinde gelişir. Bu kayaçlar arasın-
da dereceli geçişler izlenir. Gözler foliyasyon düzlemleri 
arasında yassılaşmış olup çoğunlukla tek bir feldspat ta-
nesinden veya feldspat agregatından ve daha az feldspat ve 
kuvars içeren agregattan oluşur. Porfiroblastik gnays ile gözlü 
gnays arasında her dereceden geçişin olması, mineral 
içeriklerinin ve kimyasal bileşimlerinin benzerliği bu

iki kayacın aynı veya benzer bir kayaçtan türediklerini 
gösterir. Gnays karmaşığı içindeki gözlü gnays gelişimi için en 
azından iki evre düşünülebilir. Birinci evrede feldspat 
porfiroblastlarını içeren porfiroblastik gnays oluşur. İkinci 
evrede bu kayakçın bazı kesimlerinde gelişen foliyasyon ve uzama 
sonucu porfiroblastik gnays gözlü gnays dokusu kazanır. Şist 
karmaşığı içindeki gözlü gnays ise, çeşitli büyüklüklerde 
mercekler şeklinde gelişmiş olup granat-mika şistlerle 
çevrelenirler. Gözlü gnays granat-mika şiste dereceli olarak 
geçer ve yer yer bunların geçiş zonlarında ardalandıkları 
görülür. Bu kayaçtaki gözleri genellikle feldspat, kuvars ve 
birkaç muskovit içeren agregatlar oluşturur. Kimyasal bileşim 
bakımından gözlü gnayslar granat - mika şistlere büyük bir 
benzerlik gösterir. Gözlü gnays ile granat - mika şist arasında 
dereceli geçişin olması, kimyasal benzerlikleri, gözlerin çok 
mineralli oluşu ve granat -mika şistin feldspat porfiroblastı 
bakımından fakirliği bunların köken kayaçlarının ilişkili 
olduğunu gösterir. Büyük bir olasılıkla gözlü gnayslar grovak 
serisi içerisindeki çakıltaşı seviyelerinden türemişlerdir. 
Menderes Masifinin küçük bir alanında izlenen bu durumun 
ışığında masifin genelinde gözlü gnaysların tümünün aynı 
bileşimdeki bir köken kayacından ve tek bir gelişim modeli ile 
oluştuğunu kabul etmek oldukça zordur.

3. Evirgen Winkler (1967, 1974, 1976) kitaplarını kaynak
göstererek von Platen (1965) çalışmasının geçerliliğini 
kaybettiğini söylemektedir. Bunu işitmiş olmak büyük bir 
talihsizliktir. Çünkü bu çalışma anateksis olayına birtakım yeni 
görüşler getirmiştir. Winkler (1976) da 292, 293 ve 294'cü sayfaları 
okuduğumuzda Winkler von Platen (1965) çalışmasını kaynak 
göstererek von Platen'in plajiyoklas, alkali feldispat ve kuvars 
içeren ancak farklı bileşimde olan kayaçlarda Ab/An oranının 
aynı olması koşuluyla benzer bileşimli «en az eriyiği» (minimum 
melt) vereceği fikrini aynen kabul etmektedir. Hatta bunun 
pratik uygulamada kolay olduğunu çünkü Ab/An oranının 
yapılacak kayaç analizlerinden hesaplanabileceğini 
belirtmektedir. Winkler (1976) 294 cü sayfada verdiği Tablo 
18-5'i von Platen (1965) den aldığını belirtmektedir. Bu tabloda
ise, von Platen'in genel sonuçlarını vermektedir. Kanımca
Evirgen'in belirttiğinin aksine von Platen (1965) çalışması
geçerliliğini sürdürmektedir.

Cevaplanması gereken ikinci bir nokta ise; von Platen (1965) 
diyagramına düşürülen noktaların değerlendirilmesi ile ilgilidir, 
von Platen diyagramını değerlendirme: düşürülen noktaların 
verilen eğrilerin içinde kalması şeklinde değil de eğrilere yakın 
düşmelerine göre yapılır. Bu eğrilerin ortalama değerleri 
yansıttığı unutulmamalıdır. Ancak düşürülen noktalardan 
bazıları 43, 151, 153, 222, 288 eğrilere uzak düşmüşlerdir. Bunlar 
gözetilerek makalede Gnays karmaşığının bazı kayaçlarının 
özellikle porfiroblastik gnaysın anateksise uğramış olabileceği 
belirtilmiştir.

4. Makalenin kapsamı nedeniyle doğal olarak meta-
morfizma evreleri ile ilgili olarak ayrıntıya girilmemişti. Bu 
konuda ayrıntılı bilgi Kurumun Konferans dizisi Serisinde 
yayınlanan «Çok Evreli Metamorfizma» da verilmiştir (Akkök, 
1981).

5. Makalede bir örneğin içerdiği amfibol mineralinin
kimyasal analizlerinden elde edilen değerlerin birbirlerine
çok yakın olması nedeniyle sadece ikisi verilmiştir. Aslında
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18 hornbiend seçilmiş ve zonlanmayı arattırmak amacıyla
her hornblendin üç noktası analiz edilmiştir ve bir zon-
lanmaya rastlanmamıştır. Analiz sayısı göz önüne alındı-
ğında değerler istatistiksel açıdan yeterlidir.

6. Bu kayaçlarda sillimanitin görülmeyişinin nedenini
kayajcm içerdiği A12O3 (% Ağırlık cinsinden) yetersizliğine
bağlamak yerinde olur (Akkök, 1980).

7. Evirgenin yaptığı çalışmalar gözden kaçmış değil-
dir. Makalenin içeriği ile bir ilişkisi bulunmadığından de-
ğinilmemiştir.
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