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Anahtar Kelimeler:

ABSTRACT

Kýrkaðaç (Manisa) Ýlçesinin doðusunda, geniþ alanlar kaplayan Neojen'in karasal sedimanter

kayaçlarý ile arakatmanlý tüf düzeyleri mevcuttur. Tüf örneklerinde yapýlan mikroskopik incelemelerde,

hazýrlanan betimleme kriterleri baz alýnarak ayrýntýlý petrografik gözlemler yapýlmýþtýr. Çalýþmalar

sonucunda, çoðunlukla dasitik vitrik (kül) tüf tespit edilmiþtir. Bazen kristal tüf ve litik tüf adlamasý da

yapýlmýþtýr. Kayaçlarýn mineral içeriðine göre incelenen tüflerin dasitik volkanizma ile iliþkili olduðu

anlaþýlmýþtýr.Az miktarda, andezitik volkanizmanýn ürünü olan tüf örnekleri de gözlenmiþtir.

Pirojenik bileþenler, Pirojenik kristaller, Kayaç kýrýntýlarý, Vitrik (kül) tüf ,

Kristal (kül) tüf

The terrigenous sedimentary rocks of Neogene intercalated with tuffs are widespread in the west of

Kýrkaðaç (Manisa). According to detail petrographical studies, the tuff samples are generally named as

dasitic vitric ash tuff considering principles of description. The crystal tuff and lithic tuff are occasionally

described. Tuffs are determined to have dasitic character according to diagram showing mineral

compositions but some tuff samples represent the products of andesite volcanism.

Pyrogenetic components, Pyrogenetic crystals, Lithic component, Vitric (ash) tuff, Crystal

(ash) tuff
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GÝRÝÞ

Volkanlardan katý malzemeler þeklinde çýkan
piroklastiklerin (volkan bombasý, lapilli, kül, toz)
karasal ya da denizel-gölsel ortamlarda birikmesi
ile hem volkanik hem de sedimanter iþlemlerin
etkisinde kalarak oluþan kayaçlara piroklastik
kayaçlar denir. Piroklastik kayaçlarýn
oluþumunda volkanik ve sedimanter koþullarýn
her ikisinin de etkili olmasý nedeniyle piroklastik
malzemenin yanýnda litoklastiklerin varlýðý
olaðandýr. Litoklastikler, volkanoklastikler
olabileceði gibi temeldeki kayaçlarýn

(sedimanter, metamorfik, magmatik) parçacýklarý
da olabilir.

Baþlýca piroklastik kayaçlar; aglomeralar,
tüfler ve igrimbritlerdir. Aglomeralar, blok veya
çakýl boyutundaki köþeli volkanik kaya
parçalarýnýn volkanik kül matriksi tarafýndan
tutturulmasýyla oluþmuþtur. Vitroklastik doku
sunan tüfler, vitrik küllerden oluþan matriks
içerisinde cam parçacýklarý, kristaller ve kayaç
parçacýklarý içerir. Fyameler (volkanik
cam/pumis) içeren ignimbritler , özel bir tüf
çeþidi olup kaynaklanmýþ kristal-litik tüflerdir.

Jeoloji Mühendisliði Dergisi 30 (1) 2006
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Üst üstte biriken sýcak volkanik materyal
(özellikle cam parçacýklarý) basýnçtan dolayý
sýkýþýp lehimleþir ve genellikle akma yapýsý
kazanýr (Fisher, 1961; Speranskaya, 1966; Mc
Phie, et al,1993; Erkan, 1994). Tüfler ile
ignimbritler ardýþýk seviyeler oluþturabilir. Her
iki kayaç türü, fiziksel ve kimyasal aþýnma-
bozuþmaya karþý farklý direnç gösterdiklerinden
Kapadokya Bölgesindeki Peribacalar gibi doðal
yapýtlar meydana gelebilir (JMO, 2004).

Bu çalýþmada, Kýrkaðaç (Manisa) ilçesine
baðlý Ýlyaslar köyü civarýndaki piroklastik
kayaçlarýn ayrýntýlý petrografik incelemesi
yapýlmýþtýr. Bu amaçla betimleme kriterleri
hazýrlanmýþ ve bu kriterler polarizan mikroskopta
hassasiyetle tanýmlanmýþtýr (Çizelge 1).
Mikroskopik çalýþmalar sonucunda; arazi verileri
de göz önüne alýnarak, inceleme alanýnda bulunan
tüflerin detay adlamasý yapýlmýþ ve kökenleri
araþtýrýlmýþtýr.

Çalýþma alaný, Manisa Ýli'nin Kýrkaðaç
Ýlçesinin Ýlyaslar Köyü ve Süleymanlý Köyü
civarýnda yaklaþýk 100 km 'lik bir alaný kapsar
(Þekil 1). Bölgede jeolojik çalýþmalar ile birlikte,
özellikle Akhisar-Gördes Ýlçeleri arasýnda
bulunan kömür yataklarýnda ayrýntýlý petrografik
incelemeler yapýlmýþtýr (Nebert, 1961; Gökmen,
1967; Konak ve dið., 1980; Yaðmurlu, 1984;
Göktaþ, 1996; Göktaþ and Ünay, 2000 ).

Ýnceleme alanýnda, Ýzmir-Ankara Zonuna ait
Kretase yaþlý ofiyolitik kayaçlarýn ve fliþ
topluluðunun üzerinde Neojen yaþlý birimler
bulunur. Bunlar, karasal ortama ait alüvyal ve
gölsel sedimanter kayaçlar ile volkanik ve/veya
volkanoklastik kayaçlarý içerir (Þekil 2; 3 ).

Neojen tortullaþmasý, Geç Erken Miyosen
yaþlý gölsel Harta Formasyonu ile baþlar. Alt
seviyelerdeki kireçtaþlarý orta-kalýn katmanlý
olup tatlý su gastropodalarý içerir. Üst düzeylere
doðru ince-orta katmanlý karbonatlý silttaþý-
kiltaþýna geçiþ gösterir. 10cm-13m arasýnda
deðiþen tüf aradüzeyleri içerdiði gibi bitumlu þeyl
ve linyit düzeyleri de bulunur (Göktaþ, 1996).

Yataðan Tüfü, uyumsuzlukla Harta
Formasyonu üzerinde bulunur. Alt düzeylerde,
Harta Formasyonundan türemiþ silttaþý ve
kireçtaþý kopuntularý vardýr. Yataðan Tüfü, gri-
beyaz renkli ve masif görünümlü asidik bileþimli
tüflerle temsil edilir. Bazen irili-ufaklý pomza

Çizelge 1. Ýnceleme alanýndaki tüflerin
petrografik adlamasýnda uygulanan mikroskobik
çalýþma yöntemi.

Table 1. The microscope study method for
petrographical classification onto tuffs from the
studied area.
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parçalarý içerir. Dasitik bileþimli volkanik
kayaçlara da rastlanýlmýþtýr. Bu birimin 17.3 0.4
Ma ( Geç erken Miyosen ) yaþlý olduðu tespit
edilmiþtir (Ercan ve dið. 1996).

Yataðan Tüfü üzerinde uyumlu olarak
bulunan Selvili Kireçtaþý, beyaz renkli ve düzgün
orta katmanlý kireçtaþý ile simgelenir. Yer yer çört
laminalarý ve kömürlü düzeyler içerir. Tüf
aradüzeylerine de rastlanýlýr.

Selvili Kireçtaþýnýn üzerinde Zeytinliova
Formasyonunun Orta Miyosen yaþlý alüviyal
çökelleri ile Geç Orta Miyosen yaþlý alüviyal ve
fluviyal çökelleri uyumsuzlukla bulunur (Göktaþ
and Unay, 2000). Altta iri bloklardan baþlayarak
üstte doðru çakýltaþý ve masif çamurtaþý
düzeylerine geçiþ gösterir. Zeytinliova
Formasyonunu kesen Akhisar Fonolitinden 16.9
0.3 Ma yaþý alýnmýþtýr ( Ercan ve dið. 1996 ).
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Þekil 1: Ýnceleme alanýnýn yer bulduru haritasý
Figure 1. The location map of the investigated area.
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Þekil 2. Kadýdaðý (Ýlyaslar Köyü) çevresinin jeoloji haritasý (Göktaþ, 1996'dan alýnmýþtýr). 1) Neojen öncesi
temel kayalarý, 2a) Zeytinliova Formasyonu (Geç Orta Miyosen yaþlý alüviyal ve fluviyal çökeller), 2b) Harta
Formasyonu (Geç Erken Miyosen yaþlý gölsel çökeller), 3) Yataðan Tüfü (Geç Erken Miyosen), 4) Selvili Kireçtaþý
(Geç Erken Miyosen), 5)Alüviyal çökeller (Orta Miyosen), 6)Akhisar Fonoliti (Orta Miyosen), 7)Alüvyon.

Figure 2. The geological map of Kadýdað (Ý lyaslar Vi l lage) surroundings (af ter
Göktaþ, 1996). 1) The basement rocks before Neogene, 2a) Zeytinliova Formation (Middle-Late Miocene aged
alluvial and fluvial deposits), 2b) Harta Formation (Early-Late Miocene aged lacustrine deposits), 3) Yataðan Tuff
(Early-Late Miocene), 4) Selvili Limestone (Early-Late Miocene), 5) Alluvial deposits (Middle Miocene), 6)
Akhisar Phonolite (Middle Miocene), 7)Alluvium
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Þekil 3. Ýnceleme alanýnýn genelleþtirilmiþ stratigrafisi (Göktaþ and Ünay, 2000 ).
Figure 3. The generalized stratigraphical column section of the investigated area (Göktaþ and Ünay, 2000).
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PETROGRAFÝ

Araziden derlenen 25 adet tüf örneðinin ince
kesitleri yapýlarak polarizan mikroskopta
incelenmiþtir. Baþlangýçta, tüfleri oluþturan
piroklastik kýrýntýlar; volkanik faaliyet ile türeyen
juvenil bileþenler, magma ürünü pirojenik
kristaller ve kayaç kýrýntýlarý þeklinde üç ana
baþlýk altýnda deðerlendirilmiþtir. Mikroskobik
çalýþmalar esnasýnda, Çizelge 1'de verilen
betimleme kriterleri aþama aþama takip edilmiþ
ve tüm pi rok las t ik örnek le r üzer ine
uygulanmýþtýr. Tüfü oluþturan üç uç bileþenlerin
tane büyüklüklerini vermek için Folk (1966)'in
tane boyu ölçümünde kullanýlan deðerlerinden
faydalanýlmýþ ve piroklastlarýn tane boyutlarýna
göre volkanoklastik kayaç adlamasý yapýlmýþtýr
(Þekil 4).

Üç uç bileþenlerin % miktarlarýna baðlý olarak
tüfün türünü saptamak için Pettijohn (1957)'in
üçgen diyagramý kullanýlmýþtýr (Þekil 5).
Ýncelenen örnekler, çoðunlukla vitrik (kül) tüf
olup piroklastik kýrýntýlarýn tane boyu deðerleri
1/16'ýn altýna düþtüðünde vitrik (toz) tüf adlamasý
yapý lmýþ t ý r (Þeki l 6 ,7 ,8) . Kayaçlar ýn

isimlendirilmesinde önemli rol oynayan ana
mineraller, magmanýn bileþimini karakterize eder
ve petrografik olarak sýnýflandýrýlmasýnda esas
teþkil eder. Bu nedenle, tüf örneklerinin pirojen
mineral içeriðine baðlý olarak magmanýn bileþimi
(dasitik vitrik-lapilli tüf gibi) bulunmaya
çalýþýlmýþtýr (Þekil 9). Özellikle vitrik (toz)
tüflerde, felsik minerallerin çokluðu gözlenir ama
tane boyu çok küçük olduðu için feldspatlarýn
türü saptanamaz. Ancak, volkanizmanýn asidik
karakterli olduðu söylenebilir.

Çizelge 2'deki incelenen piroklastik
kayaçlardan seçilen 7 örnekte gözlendiði gibi
tüfün genellikle ana bileþenini volkan camý
oluþturmaktadýr. Volkan camý, matriksi oluþturan
volkan tozu þeklinde olup az miktarda cam
kýrýntýlarý þeklinde de gözlenebilmektedir. Volkan
camý, kýsmen veya tamamen kil minerallerine
dönüþmüþtür. Bazende ikincil karbonat
mineralleri tarafýndan ornatýlmýþtýr. Ýncelenen tüf
örnekleri yer yer %35'e varan pomza kýrýntýlarý
içermektedir. Pomza kýrýntýlarýnýn ortalama tane
boyu, 0.310 mm olup en büyük tane boyu ise 3
mm dir. Pomza kýrýntýlarý bazen kil minerallerine
altere olmuþtur. Bununla beraber birkaç örneðin
pomza olarak adlandýralabilecek kadar

Þekil 4.

Þekil 5.

Ýncelenen tüf örneklerinin Fisher ve
Scmincke (1984) diyagramýndaki daðýlýmý.

Ýncelenen tüf örneklerinin Pettijohn
(1957) diyagramýndaki daðýlým.

Figure 4.

Figure 5.

The plots of the studied tuff samples in
Fisher and Scmincke (1984)'s diagram.

The plots of the investigated tuff samples
in Pettijohn (1957)'s diagram.
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süngerimsi doku sunan volkan camýndan ibaret
olduðu gözlenilmiþtir. Yer yer daha sonraki
aþamada gelen karbonatlý eriyikler süngerimsi
doku sunan pomzayý ornatmýþtýr (Þekil 10). Çok
ender olarak perlit kýrýntýlarý da vardýr.

Tüf örneklerinde, pirojen / juvenil kristaller
olarak felsik mineraller ve mafik mineraller
bulunmaktadýr. Felsik minerallerden kuvars,
plajiyoklas (oligoklas, andezin) ve çok az
miktarda sanidin kristalleri gözlenmiþtir. Mafik
mineraller olarak biyotitler, amfibollere nazaran
daha fazladýr. Kayaçta bulunan mineral yüzdeleri
QAPF (Streckeisen, 1979) diyagramýna
aktarýldýðýnda tüfü oluþturan volkanizmanýn
dasitik bileþimli olduðu ve bazen andezitik
karakter sunduðu anlaþýlmýþtýr. Bununla beraber,
inceleme alanýnýn güneydoðusunda, Gördes
(Manisa) civarýnda, pirojen kristaller olarak
kuvars ve alkali feldspat (sanidin) kristalleri
içeren riyolitik vitrik (kül) tüflerin olduðu ve

zeolit açýsýndan iþletilebilir yataklarýn varlýðý
önceki çalýþmalarda belirtilmiþtir (Sarýfakýoðlu
ve Türkbileði, 1990).

Ýncelenen piroklastik kayaçlarda, bazen
gözlenen kayaç kýrýntýlarý genellikle ayný kökten
volkanoklas t lar þekl inde olup bunlar
hyaloporfirik, hyalomikrolitik porfirik veya
mikrogranül doku sunan felsik minerallerden
oluþmuþ volkanoklastlardýr. Yok denecek kadar
az olan epiklastlar ise lepidoblastik dokulu þist
yada granoblastik dokulu gnays kýrýntýlarýdýr.

Mikroskobik çalýþmasý yapýlan bazý tüf
örneklerinde, alttan üste doðru ortaç-kaba
taneden ince taneye doðru normal bir
derecelenme sunduðu izlenmiþtir (Þekil 11).Altta
pirojen kristallerin ve kayaç kýrýntýlarýn varlýðý,
üste doðru ise volkanik camýn (matriks þeklinde)
arttýðý gözlenmiþtir (Þekil 12).

23
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a

pz.

q.

0.2mm0

b pz.

q.

0.2mm0

Þekil 6: Dasidik vitrik (kül) tüf içerisindeki pomza kýrýntýlarýnýn mikroskobik görüntüsü (a: çift nikol; b: tek
nikol; pz:pomza kýrýntýsý; q: kuvars).

Figure 6. Microscobic views of pumice fragments in Dasitic vitric (ash) tuff (a: cross nicol; b: paralel nicol;
pz: pumice fragments; q: quartz).
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0.2 mm0

plj.

q.

bio.

0.2 mm0

q.

Þekil 7: Dasitik vitrik (kül) tüfün mikroskobik
görüntüsü (q: kuvars; plj: plajiyoklas; bio: biyotit).

Figure 7. Microscobic views of Dasitic vitric
(ash) tuff (q: quartz; plj: plagioclase; bio: biotite).

Þekil 8: Asidik vitrik (toz) tüfün mikroskobik
görüntüsü (q: kuvars).

Figure 8. Microscobic views of Asitic vitric (dust)
tuff (q: quartz).

Þekil 9. Streckeisen (1979) diyagramýný
kullanarak incelenen tüf örneklerinin mineral
içeriðine göre bileþimi.

Figure 9. Mineralogical composition of the
studied tuffs in Streckeisen (1979)'s diagram.

Çizelge 2. Ýncelenen piroklastik kayaçlarýn üç uç
bileþenlerinin içerikleri ve petrografik tanýmlamasý.

Table 2. The contents of the three edges
components and petrographical description of the
studied tuffs.
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Þekil 10:

Þekil 11.

Þekil 12:

Ýkincil kalsit mineralleri tarafýndan gaz
boþluklarý iþgal edilmiþ pomza örneðinin mikroskobik
görüntüsü (plj: plajiyoklas).

Dasitik vitrik (kül) tüf ile vitrik (toz) tüfün
ardalanmasýnýn mikroskobik görüntüsü (q: kuvars; plj:
plajiyoklas; bio: biyotit).

Dasitik litik (kül) tüfün mikroskobik
görüntüsü (q: kuvars; plj: plajiyoklas; bio: biyotit;
vk: volkanoklast).

Figure 10. Microscobic views of pumice samples of
w h i c h g a s p o r e s a r e o c c u p i e d b y
secondary calcite minerals.

Figure 11.

Figure 12.

Microscobic views of alternating Dasitic
vitric (ash) tuff with Dasitic vitric (dust)tuff.

Microscobic views of Dasitic lithic (ash)
tuff (q: quartz; plj: plagioclase; bio: biotite; vk:
volcanoclast).
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Ýlyaslar Köyü (Kýrkaðaç Manisa) dolayýnda
Neojen (Alt Miyosen)'in kýrýntýlý ve karbonatlý
kayaç birimleri ile arakatmanlý tüf düzeyleri
mevcuttur.

Piroklastik kayaçlarýn üzerinde ayrýntýlý
petrografik çalýþmalar yapabilmek için
betimleme kriterleri hazýrlanmýþ ve bunlar
polarizan mikroskopta incelenmiþtir.

Bu çalýþmalar neticesinde; piroklastik
kayaçlarýn çoðunlukla dasitik vitrik (kül) tüf
olduðu tespit edilmiþtir. Asidik vitrik (toz) tüf,
dasitik kristal (kaba kül) tüf, dasitik litik (kül) tüf
ve dasitik vitrik lapilli tüf de saptanmýþtýr.

Ýncelenen tüf örneklerinin kuvarsofelsik
mineral içeriðine baðlý olarak tüfü oluþturan
volkanizmanýn asidik (dasitik) bileþimli olduðu
anlaþýlmýþtýr. Bununla beraber, az miktarda ortaç
bileþimli (andezit) volkanizma ürünü olan tüfler
de tespit edilmiþtir.

Yapýlan petrografik çalýþmalarda, piroklastik
malzemenin gölsel ortamda birikmesi esnasýnda,
zaman zaman epiklastik malzeme ile karýþtýðý ve
tabandan üstte doðru iyi bir boylanma sunduðu
anlaþýlmýþtýr. Alt seviyelerdeki ortaç-kaba taneli
vitrik (kül) tüf, kristal (kül) tüf, litik (kül) tüf ve
vitrik lapilli tüf gibi kristal ve/veya kayaç
kýrýntýlarýndan oluþan tüflerin üstte doðru ince
taneli volkan tozundan oluþan vitrik (toz) tüflere
geçiþ yaptýðý izlenmiþtir.

Ýncelenen piroklastik kayaçlar, bazen %35'e
varan pomza kýrýntýlarý içermektedir. Bazý
örnekler, pomza olarak adlandýrýlabilecek
özelliktedir. Pomza, endüstride en çok hafif beton
üretiminde kum yerine kullanýlmaktadýr. Bu
nedenle petrografik incelemesi yapýlan
örneklerin teknolojik özellikleri araþtýrýldýktan
sonra inþaat sektöründe dere kum-çakýl
malzemesine alternatif olarak yapý malzemesi
(sýva) yapýmýnda kullanýlabilir (Sarýfakýoðlu,
1995).
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