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The rock units of the Simav region of Menderes Massif and the situation of metabazic and metaultra-
mafic rocks
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ÖZ: Güneybatı Anadolu'da, geniş bir alanı kapsayan ve bir dom yapım gösteren Menderes Masifi; gözlü gnays, gra-
nitik gnays ve migmatitik bir çekirdek ile bunun çevresini saran metamorfik şist örtüsünden oluşmuştur. Masifin ku-
zeyinde, Simav dolayında yaptığımız çalışmalar çekirdeği oluşturan kayaların, Hersiniyen öncesi bir yaşta almandin-
amfibolit fasiyesinde metamorfizma geçirerek migmatitleşmiş pelitik sedimanlar ve şeyller olduğunu göstermiştir. Çe-
kirdek kayaları üzerine bir diskordansla gelen yeşil şist fasiyesindeki örtü şistleri tabanda dişten, stavrolit ve turma-lin 
kırıntıları ile daha yüksek derecede metamorfizma geçirmiş kaya parçaları içerirler. Paleozoyik yaşındaki örtü şiştleri ile yakın 
ilişkili bazik ve ultramafik kayalar, onlarla eş metamorfizma ve birlikte kıvrımlanma gösterirler. Yeşil şist fasiyesindeki 
metamorfizmanın yaşı Hersiniyendir. Şist çakılları bulunduran Alt Mesozoyik detritikleri örtü şistlerini açısal bir 
uyumsuzlukla üstler.

ABSTRACT: Menderes Massive covers an extensive area in soutwestern Anatolia forming a dome-like structure. It con-
sists of a core characterized by augen-gneiss, granite-geneiss and migmatites and an envoloping very low-to low grade 
schist sequence. The present study which hes been carried out in the northern part of the massif, near Simav, suggests 
pelitic sediments and shales for original rocks of the core metamorphised in almandme-amphibolite facies weth mig-
matization in deepar sections. The core is unconformably overlain by cover-schists at the base contain fragments of 
kyanite, staurolite, turmaline and higher grade metamorphic rock. Basic and ultramafic rocks, which are closely related 
to the cover-schists of Paleozoic age reveal a similar kind of metamorphism and folding with these cover-schists. The 
metamorpism of the green schists is of Hercynian age. Lower Mesozoic elastics containing schist pebbles, overlie the 
cover-schists with an angular uncorformity.

(1) Türkiye Jeoloji Kurumu 32. Bilimsel ve Teknik Kurultay'mda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ

Güneybatı Anadolu'da oldukça geniş bir alanı kapsayan 
ve eski bir temel olanak kabul edilen Menderes Masifi ve 
çevresinde, 19. yüz yılın ikinci yarısından başlayarak günü-
müze değin sürdürülen çalışmalarda, araştırmacıların so-
runlara getirdikleri farklı çözümlerle karşıt görüşlerin orta-
ya çıktığını görmekteyiz.

Bir dom yapısı gösteren masifin gözlü gnays, granitik 
gnays, migmatitten oluşmuş bir çekirdek ile bunun çevresi-
ni saran değişik litoloji ve fasiyeslerdeki metamorfik şist 
örtüsünü içerdiği çoğun araştırmacılarca benimsenmiş ortak 
bir görüştür. Buna karşın çekirdeğin kökeni, yaşı, metamor-
fizması ve örtü şistleri ile olan ilişkisi hakkında değişik 
yorum ve varsayımlar ortaya konmaktadır.

Karşıt görüşler, masifin çekirdeğini oluşturan ilksel ka-
yanın kökeni sorununda başlar. Flügel ve Metz (1964), 
Akartuna (1965), Graciansky (1965), İzdar (1971) çekirdek 
gnayslarının "ortognays"; Sehuiling (1958, 1962), Başarır 
(1970), Dora (1969, 1972, 1975), Ayan (1973), Akat ve di-
ğerleri (1975) "paragnays" olduğunu savunurlar.

Menderes Masifi için Paleozoyik öncesi bir yaş düşünen 
araştırmacılar (Onay, 1949; Kaaden, 1954; Tokay ve Erentöz 
1959; Sehuiling, 1958 ve 1962; Akartuna, 1962; Dora, 1969; 
Ayan, 1973) metamorfizma yaşında Hersiniyen veya daha 
öncesi kabul ederler, Masifin, örtü şistleri ile berlikte genç 
Alpinde metamorfizma geçirdiği savı görüşü oluşturur (Wip-
pern, 1964; Graciansky, 1965; Brinkmann, 1966 ve 1971; 
Başarır, 1970; Bingöl, 1975; Akat ve diğerleri, 1975).

Açısal uyumsuzluğu destekleyen saha verilerinin pek 
kıt bulunduğu çekirdek-örtü şistleri ilişkisi sorununa, bir kı-
sım araştırmacılar uyumluluk veya düzenli bir geçiş izledi-
ği şekilde bir çözüm getirirken (Akartuna, 1965; Plügel ve 
Metz, 1954; Wippern, 1964; Abdüsselamoğlu, 1965; Gra-
ciansky, 1965; Boray ve diğerleri. 1973). bazılarıda diskor-
dans veya lakünün sonraki orojenezler tarafmdan silinebi-

leceğini belirtirler. (Schuiling, 1962; Graciansky, 1965; 
Brinkmann, 1966; Bingöl, 1974; İzdar, 1975 ve Akat ve di-
ğerleri, 1975).

Örtü şistleri içinde yer yer amfibolit ve diyabazik kaya-
ların bulunduğu birçok araştırmacı tarafından gözlenmişse de, 
metaultramafik kayalara (Akkök, 1977 dışında) pek de-
ğinilmemiştir. ,

Bütün bu karşıt görüşleri yorumlayarak, çekirdek ile 
örtü ilişkisi ve metaultramafik kayaların konumu sorunu 
doğruya daha yaklaşık bir çözüme ulaştıracak saha verile-
rini derlemek amacıyla, Menderes Masifi kuzey ve batısında 
yapılmakta olan çalışmanın ortaya koyduğu yeni veriler, bu 
yazıda sunulmaktadır. Yazının özünü oluşturan veriler Si-
mav (Kütahya) güneyindeki Simav dağında gözlenmiştir.
(Şekil 1) ve küçük bir alanın 1: 10000 ölçekli detay jeoloji 
haritası yapılmıştır. (Şekil 2). ,

STRATİGRAFİ

Güneybatı Anadolu'da geniş bir alam kapsayan Menderes 
Masifi metamorfik kayaları, KKD-GGB uzanımlarıyla çalış-
ma alanı içersine sokulurlar (Şekil 1). Yaklaşık doğu-batı yönlü 
Simav Grabeni ile kesilen metamorfik kayalar, kuze-

ye Budağandağ, Eğrigöz Dağı ve Alaçam Dağlarına doğru 
uzanım gösterirler. Menderes masifinin sınırı günümüze de-
ğin kesin olarak belirlenmediğinden, Alaçam Dağları ve do-
ğudaki Budağandağın temelini oluşturan düşük dereceli me-
tamorfik kayaların, masifin devamı olup olmadığı çalışmalar 
sonuçlandığında açıklığa kavuşturulacak bir sorundur.

Masifin çekirdeğinin ise Dora (1969, 1972, 1975) ve Öztunalı 
(1973) nında değindikleri gibi Eğrigöz Granitinin kuzey yarısına 
kadar devam ettiği gözlenmektedir (Şekil 1).

Çalışma alanında, Menderes Masifine ait kaya birimleri 
stratigrafik konumlarına göre şekil 3 deki genelleştirilmiş dikme 
kesitinde sunulmuştur.

Çekirdek Metamorfitleri ,

İnceleme alanında Menderes Masifinin çekirdeğini oluş-
turan granitik gnays, migmatit ve biyotit gnayslar Simav 
Dağında, Eğrigöz Masifi güneyinde ve batısında izlenirler. 
Petrografik bir örneklik sunan çekirdek metamorfitleri, yapısal 
ve dokusal farklılıklara dayandırılarak, birbirleriyle geçişli 4 
kaya birimine ayrılabilirler.

Granitik Gnayslar Eğrigöz masifinin batısında, çekir-
dekte granitin bulunduğu KD-GB eksenli bir antiklinalin 
kuzeydoğusunda korunmuştur (şekil 1). ,

Eğrigöz Graniti ile Koyunoba Graniti arasında bulunan 
granitik gnayslar, petrografik bir örneklik gösterirler. Gra-
nite benzerlerse de, yapısal ve dokusal farklılıklarla granit-
ten ayrılabilir. Özellikle üst düzeylerindeki belirgin yönlen-
me ve iyi gelişmiş kaya dilinimi ayrıtmandır.

Yeşilimsi bej, bej ve kremsi boz renklerdeki granitik 
gnaysların ayrışma rengi kızılımsı kahve rengidir. Bir mig-
matitleşme geçirdiği saptanabilen granitik gnaysların içersinde 
yapraklanma düzlemine paralel bolca aplit damarlarının 
bulunmasına karşın, pegmatitik oluşumlara rastlanma-
maktadır. ,

Granoblastik dokulu kuvars, plajiyoklas (albit-oligok-
las), ortaklas, mikroklin, biyotit, sillimanit, kordiyerit, çok 
az muskovit bulunduran granitik gnayslarda az olarak zir-
kon, apatit ve opak mineraller izlenir.

Granitik gnaysların alt düzeylerine doğru muskovitin 
kaybolduğu, buna karşın K-feldispatça bir zenginleşmenin olduğu 
gözlenmektedir. Bu düzeylerde rastlanan kordiyerit 
migmatitlerin tipik minerali olup hornfels fasiyesinin ka-
rakteristik mineral bileşimini gösterir. Mehnert (1968) kor-
diyeritin yanısıra sillimanit ve K-feldispatın bulunmasını 
piroksen-kornfels alt fasiyesinin kriteri olarak alır. Bu alt fasiyes 
çoğun mağmatik intrüzyonun en içteki kontakt zonunda 
görüldüğünden, aynı zamanda yüksek dereceli migmatit 
oluşum alanının karakteristiğidir. 

Yersel lamporfirik damar kayaları tarafından kesilmiş olan 
granitik gnayslar, bantlı migmatitlerle geçişli, genç granitlerle 
kesin dokanaklıdırlar. Granitik gnaysları kesen granitler, ileri 
derecede asimilasyona uğramış granitik gnays ksenolitleri 
bulundururlar.

Metateksitler Eğrigöz Graniti güneyinde, Simav Dağında 
tipik olarak gözlenen metateksitler farklı yapıda iki kayadan 
oluşmuşlardır. ,
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Şekil 1: Menderes Masifi metamorfik kayalarının Simav dolayındaki yayılımı ve bulduru haritası. 

Figure 1: Distribution of metamorphic rocks of Menderes Massif in Simav area and Location map.
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Şekil 3: Menderes Masifi metamorfik kayalarının Simav dolayındaki 
genelleştirilmiş dikme kesiti.

Figure 3: Generalized columnar section of metamorphic rocks of
Menderes Massif in Simav area.

Şekil 4: Paleosom içerisinde granitik ve pegmatoyidik neosomlar
p: Paleosom, ng: granitik neosom, np: pegmatayidik neo-
som.

Agmatik, diktiyonitik, ptigmatik, şiüyren, bulutumsu 
(nebulitik) yapılar gösteren metateksitlerde, paleosom kah-
verengi, kızılımsı ve yeşilimsi kahverengi; neosom beyaz, 
sarımsı bej, bej renklidir.

Paleosom, gnaysik dokulu, kuvars, ortoklas, plajiyoklas 
(oligoklas, andezin), biyotit, sillimanit, kordiyerit, turmalin, 
granat (almandin), az olarak zirkon, apatit ve opak mine-
raller bulunduran biyotit gnaystır. ,

Neosom pegmatitik olduğunda feldispat, kuvars, çok az 
mikadan; granitik olduğunda, kuvars, iri porfiroblastlar ha-
linde plajiyoklas (oligoklas, andezin), ortoklas, biyotit, da-
ha az zirkon, turmalin ve apatitten meydana gelmiştir. Neo-
somlar küçük intrüzyonlar şeklinde paleosem içersine soku-
larak, granit, aplit veya pagmatit cepleri şeklinde kristallen-
mişlerdir. (Şekil 4). ,

Restitler ise koyu kmlımsı renkli biyotitten oluşmuştur. 
Biyotitler hafif kloritleşmişler ve apatit, sfen, az granat, 
opak mineral (manyetit?) inklüzyonları içerirler.

Figure 4: Granitic and pegmatoidic meosomesin paleosome p: paleo-
some ng: granitic neosome, np: peg mat o die neosome.

Bantlı Migmatitler Çalışma alanında oldukça geniş ya-
yılım gösteren bantlı migmatitler, Bakacak Tepe dolayında ve 
Yaylayolu sırtında tipik olarak gözlenirler (Şekil 2).

Bantlı migmatitlerde neosomu oluşturan kısımlar, peg-
matoyidik lökozomlardır. Melanosom, ilksel yapraklanması-
nı koruyan biyotit gnays özelliğindeki paleosomdur. Migma-
tileşme sırasında kolayca ergiyen açık renkli (lökokrat) mi-
neraller daha hareketli ve uçucu bakımından daha zengin 
olduklarından, hareket kabiliyetleri daha fazladır ve uzak 
mesafelere kolayca taşınabilirler (Mehnert, 1968). Lökokrat 
minerallerden oluşan pagmatoyidik neosomlar, gnaysların 
yapraklanma düzlemleri boyunca, sık aralıklarla ince da-
marcıklar ve kamalar halinde sokularak bantlı bir yapı oluş-
tururlar. Açık ve koyu renklilerden oluşan bu bantlar, kıvrımcıklı 
yapılar da gösterirler (Şekil 5).

Şekil 5: Kıvrımlanmış bantlı migmatitler.

Figure 5: Folded in banded migmatites.
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Kahverengi, kızılımsı kahverengi, yeşilimsi bej renklerdeki
paleosom, gnays dokusu gösterir ve kenetlenme dokulu 
kuvars, plajiyoklas (albit, oligoklas), ortoklas, biyotit, 
turmalin, granat, sillimanit, daha az olarak zirkon, apatit, 
sfen ve opak mineraller içerir.

Açık renkli pegmatoyidik neosomlarda, fazla miktarda 
plajiyoklas, daha az kuvars, çok az ortoklas, yersel biyotit 
ve muskovit mineralleri izlenir. Bantlı migmatitler flebitik, 
stromatik, şiliyren ve bantlı yapılar gösterirler.

Biyotit Gnayslar Bantlı migmatitler üzerine geçişli ola-
rak gelen biyotit gnayslar Pilav Tepe kuzeyinde tipik olarak 
izlenirler.

Kahverengi kızılımsı ve yeşilimsi kahverenklerindeki bi-
yotit gnays, gnaysik, şisti dokuludur. Kuvars, plajiyoklas 
(albit, oligoklas), az ortoklas, biyotit, stavrolit, dişten gra-
nat, turmalin, az muskovit, daha az zirkon, apatit ve opak 
mineraller içerir.

Migmatitler özellikle üst düzeylerde, değişik ölçeklerde 
mermer ve kalsitçe zengin amfibolit mercekleri bulundurur-
lar. Migmatitler içersindeki zirkonlar Schuiling'in (1958) 
gözlemlerini destekler şeklinde yuvarlaktır. Bu veriler litolo-
jik beraberlik ve mineral parajenezleri ile birleştirildiğinde 
migmatitlerin pelitik sedimanlar ve şeyllerden türediği söy-
lenebilir.

Örtü Şistleri

Başlıca yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş 
kaya birimleri topluluğudur. Çoğun ardalanmalı olarak göz-
lenen kaya birimleri, birbirleriyle yanal ve düşey geçişler 
sunan mercek, kama şekillerinde bulunurlar. İzlenebilen st-
ratigrafi kesitlerinde genellikle altttan üste doğru, kuvars-
muskovit şist, granatlı şist, kuvarsit, kloritli şist, kuvars-albit-
muskovit şist, biyotitli, muskovit-klorit şist, bandlı mermer 
düzeylerinden oluşmuşlardır. Çalışma alanmda, bantlı 
mermerler üzerinde daha düşük dereceli metamorfizma et-
kileri taşıyan kuvars albit-serizit-klorit şistler, onun üzerin-
de de yeniden kristalleşmiş kayalar üzerine harita alam do-
ğusunda diskordan olarak Mesozoyik yaşlı çakıltaşı, kumtaşı ve 
kireçtaşları gelir.

Kuvars-Muskovit Şistler Migmatitler üzerinde, örtü şist-
lerinin tabanını oluşturan kuvars-muskovit şistler Namazlar 
Tepe kuzeyinde ve Meralöldüğü Tepede 25-30 metre arasın-
da kalınlık değişimi gösteren bir şerit şeklinde izlenirler.

Açık kahverengi, yeşilimsi, kirli krem renklerde, kuvars 
ve iri muskovit pulları ile dikkati çeken muskovit-kuvars 
şistler porfiroblastik dokulu kuvars, albit, muskovit, klorit, 
serizit, ince iğnecikler şeklinde biyotit, dişten, stavrolit, tur-
malin, metamorfik kaya parçacıkları, bolca yuvarlak zirkon ve 
opak minerallerden oluşmuştur. İnce taneli matriks içerisindeki 
büyükçe taneler ve çoğun albit olan porfiroblastlar uzamalar ve 
dizilimler gösterirler. Kuvarsça zengin düzeylerde kaba 
yapraklanma gözlenir.

Granatlı Şistler Biyotit şistler içersinde merceksel ola-
rak Beyceköy Yaylası ve Meralöldüğü Tepe güneyinde izle-
nirler.

Granatlı şistler, kaba, düzensiz yapraklanmalı; kızılması 
kahverengi, grimsi kahverengi ''renklerdedir, ve porfiroblas-
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tik dokuludurlar. Porfiroblastları 0.2-1 cm büyüklükteki 
granatlar oluşuturur. Kuvars, biyotit, albit, muskovit, çok 
az turmalin, apatit, sfen ve opak mineraller içerirler. Bazen 
saçılmış taneler halinde izlenen granatlar, çoğun dönme ge-
çirmişlerdir.

Kuvarsitler Yaylayolu sırtında tipik olarak izlenen ku-
varsitler kirli krem, sarımsı, bej, açık kahverengi ve sa-
rımsı beyaz renklerde; kaba yapraklanmah, sert ve kırıl-
gandırlar. Kenetlenmiş mozayik dokusu gösterirler. Kuvars, 
muskovit, ince feldispat taneleri, biyotit iğnecikleri, turma-
lin ve opak mineraller içerirler. Muskovit miktarı değişken-
dir. Kuvarslarda dalgalı sönme olağandır. Kuvarsitler, Mus-
kovit-kuvars şistler içerisinde bant ve mercekler şeklinde 
çeşitli düzeyler oluşturduklarından haritada ayırtlanmamış-
tır.

Kloritli Şistler Dikenli Tepe doğusunda ve Namazlar Tepe 
dolayında izlenen kloritlişistler kirli yeşil, boz, renklerde olup ince 
yapraklanmalıdırlar. Şisti doku gösteren kloritli şistler bol klorit 
az muskovit ve opak mineral içerirler. Kayanın mineralojik 
bileşimi değişkendir. Bazen yalnızca kloritten oluşurlar.

Biyotitli, Muskovit-Klorit Şistler Dikenli Tepe ve Namazlar 
tepede yüzeylenirler. Kırtaşlık Tepe çevresinde mermerlerin alt 
düzeyini oluştururlar.

Kahverengi, yeşilimsi kahverengi, kirli krem renklerde; ince 
dokulu, iyi gelişmiş yapraklanmalıdırlar. Mikroskop altında, 
lepidoblastik, porfiroblastik doku gösterirler. Allotriomorf taneler 
halinde kuvars, yersel büyüme gösteren albit, muskovit, klorit 
iğneler ve çubuklar şeklinde biyotit, turmalin, zirkon ve opak 
mineral içerirler.

Bantlı Mermerler Dikenli Tepe, Yörükminaresi Tepe ve 
Kırtaşlık Tepe KB sında gözlenirler.

Metamorfik şistlerin üst düzeylerini oluşturan mermer, koyu, 
gri, beyaz renklerde, çok güzel kıvrımcıklar sunan koyu açık 
renkli laminalanmalıdırlar. Çoğun sakkaroyid dokulu olan bu
mermerler, başlıca ikizlenmesi gösteren kalsitten oluşmuşlardır. 
Çok az bitüm, muskovit iğnecikleri, diyopsit; granite yakın 
kesimlerinde vollastonit ve granat bulundururlar.

Sert, kırılgan kötü kokulu ve yer dolomitleşmişlerdir. iki 
yönde gelişmiş eklemli, laminalanmaya paralel yarılmalı ve orta 
kalın katmanlıdırlar.
Metabazik ve Metaultramafîk Kayalar Biyotitli, muskovit-klorit 
şistlerle yakın ilişkili, onlarla eş metamorfizma ve birlikte 
kıvnmlanma gösteren, ilkel ilişkileri tam olarak çö-
zümlenemeyen, metamorfizma geçirmiş bazik ve ultramafik 
kayalar, örtü şistlerinin üst düzeylerinde, biyotitli muskovit-klorit 
şistler içerisinde merceksel olarak bulunurlar. (Şekil 3).

Kırtaşlık tepeyi oluşturan metadunit ve serpantinitler 
üzerinde ince bir biyotitli, muskovit-klorit şist düzeyi, bunun 
üzerinde de bantlı mermerler yer alır. Bantlı mermerleri daha 
düşük dereceli metamorfizma etkileri taşıyan kuvars-albit 
muskovit-klorit şistleri ve yeniden kristalleşmiş kireçtaşları üstler. 
Daha doğuda Triyas-Jura yaşındaki kırıntılı ve karbonatlı 
kayalar diskordan olarak, şistleri ve yeniden kristalleşmiş 
kireçtaşlarını örter.

Metabazik ve metaultramafik kayalar, Kırtaşlık Tepede, 
biyotitli, muskovit-klorit şistler ve üzerindeki bantlı mermerlerle 
birlikte, KD-GB eksenli büyükçe bir kıvrımla KB ya doğru 
devrilmiş olarak gözlenirler (Şekil 6 A). Kırtaşlık
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Tepenin GD sunda metadunitler üzerine gelen amfibolü, şist, 
mermer istifi tepenin KB sında devrik kıvrımdan dolayı ters-
lenerek metadunitlerin altında dalar (Şekil 7).

Şekil 7: Kırtaşlık Tepe kuzeybatısındaki devrik kıvrımın oluşturduğu ters 
istif, bin: bantlı mermek, s: biyotitli muskovit. klorit şist, um: 
metaultramafit.

Figure 7: The inverted sequence formed by the recumbent fold
NW ot Kirtaşlik Hill bm: banded marble, s: muscovite-chlorite 
schist with biotite, am: metaultramafite.

Petrografik incelemelerde metadunitlerin, yönlenme gös-
teren olivin, bantlar halinde antigorit, tramolit, opak mine-
raller içerdiği gözlenmiştir. Çoğun antigorit ve tremolitler 
milonitleşmeyi andıran sürtünme zonlanna benzer damar-
larda kristallenmişler ve kaya içerisinde milonitleşme ile 
ile birlikte sıcaklığıda gösteren zonlar oluşturmuşlardır. 
Serpantinitlerde talk, antigorit, tremolit, kalıntı (relikt) 
olivin ve opak mineraller bulunur (Şekil 8).

" S i . !

8: Srrpantinitlrlrn mikroskop altında sürünüşü (IM.X  O1: 
olivine, T: Tremolite, a: antigorit.

!0)

Figure 8: Photomicrograph of serpantinites (pol. 1. X 10) 01: olivine,
T: Tremolite a: antigorite.

Koyu yeşil renkli amfibolitler kataklastik doku gösterir-
ler. Bol amfibol piroksen, albit, sfen, epidot, granat ve klo-
rit içerirler. Çeşitli ölçeklerde mermer mercekleri bulundu-
rurlar (Namazlar Tepe).
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Menderes Masifi Metamorfik Kayalarının Yaşı

Menderes Masifi kuzeyinde metamorfik kayalar içersin-
de organik kalıntılar bulunamadığından birimlerin yaşı, çev-
rede konumları saptanmış birimlerle deneştirmeye ve stra-
tigrafi ilişkilerine dayandırılarak tartışılabilir. Günümüze değin 
yapılan aratırmaların ortaya koyduğu verilerin ulaştığı sonuçlar 
şu şekilde özetlenebilir.

1) Durand (1962), Masifin güneyindeki, Dikmen Köyü,
(Muğla) dolayındaki bir çinkoblend örneği üzerinde kurşun 
izotopları metodunu kullanarak yaptığı yaş tayininde, 
Pb2'07Pb206 oranıyle örneğin yaşını 268-60 mmy. olarak sap-
tanmıştır. Araştırmacıya göre filondan alınan örneğin yaşı, onu 
içeren kitlenin yaşından küçük olacağından, masifi oluşturan 
gnaysların daha eski bir yaşta olmaları gerekir.

2) Masifin güneyinde Çine dolayında 1974'de C. Jaeger 
tarafından çekirdeğin metamorfizma yaşı Pb/Sr oranıyle 
(tüm kayaçtan) 490+90 m.y. olarak saptanmıştır (Dora, 
1975 ve İzdar, 1975 dan).

3) Örtü şistlerinin tabanında dişten ve stavrolitin det-
ritik olarak bulunması, çekirdekle örtü arasında bir aşınma 
evresinin varlığın ve almandin-amfibolit fasiyesindeki meta-
morfizmanın örtü şistlerinin çökeliminden önce oluştuğunu 
belirler.

4) Masifin örtü şistleri içersinde Yeşilköy 'de (Denizli) 
Üst Devoniyen-Alt Karbonifer (U. Akat ve A. Çağlayan, 
1975, sözlü görüşme), daha üst düzeylerde Permiyen fosille-
ri bulunmuştur (Boray ve diğerleri, 1973: Akat ve diğerleri, 
1975).

5) Muğla kuzeyinde masifin örtüsünü oluşturan Göktepe
Kireçtaşının Permo-Karbonifer yaşında olduğu eskiden beri
bilinmektedir, (Onay, 1949; Kaaden ve Metz, 1954; Schuiling, 
1962).

6) Simav kuzeyinde Triyas-Jura yaşındaki fosilleri içeren
detritikler, metamorfik kaya çakılları kapsarlar (Akdeniz ve 
Konak 1979).

7) Örtü şistleri üzerine açısal diskordansla gelen Alt
Mesozoyik detritiklerinin metamorfizmadan etkilenmemiş ol-
ması yeşil şist fasiyesindeki metamorfizmanın Alpin öncesi bir
yaşta oluştuğunu gösterir (Akdeniz ve Konak 1979).

Buna göre, belirtilen örtü şistleri Paleozoyik yaşlı olup, 
Hersiniyen Orojenizi sırasında yeşil şist fasiyesinde metamorfizma 
geçirmiş oldukları varsayılabilir. Örtü şistlerinden bir diskordansla 
ayrılan çekirdeğin, en azından Hersiniyen öncesi bir yaşta olması 
gerekmektedir.

TARTIŞMALAR VE SONUÇLAR

Menderes Masifi ve çevresinde incelemelerde bulunan 
araştırmacılar, Masifin çekirdeğinden örtü şistlerine gidildikçe 
azalan metamorfizma derecesinin, dom şeklindeki yapının 
merkezinden kenarlarına doğru iç içe halkalar oluşturduğunu 
gözlemişlerdir. Çekirdek ile örtünün birlikte tek bir 
metamorfizma geçirdiği düşünüldüğünde, bu halkalar artan veya 
azalan metamorfizma koşullarına göre; iç içe oluşan 
metamorfizma zonları olarak yorumlanabilir.

Yeni saha gözlemlerine göre, çekirdek kayaları örtü şistlerine 
oranla daha fazla deformasyon geçirmişler ve örtü
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ile çekirdek kayalarının metamorfizma fasiyesleri de farklı-
dır. Bu durumda çekirdek ile örtü şistleri arasında söz ko-
nusu uyumsuzluğu Schuiling (1962), lineasyon farklılığa da-
yanarak varsaymaktadır. Akat ve diğerleri (1975) ise bu 
sorunu, elde edilen bulguların ışığı altında irdeleyerek uyum-
suzluk görüşünde birleşmişlerdir.

İnceleme alanında çekirdek kayaları ile örtü şistleri ara-
sında bir lineasyon farklılığı gözlenmemişse de, çekirdek ka-
yalarının daha fazla deformasyona uğradıkları ve deformasyon
sınırının iki birim arasında düzenli bir çizgisellik oluşturduğu 
izlenmiştir.

Genel olarak kuvarsitik bir düzey ile başlayan örtü şistleri ile 
çekirdek kayaları arasında, Masifin güneyinde söz edilen geçiş 
seviyesi de (Mügel ve Metz, 1954; Graciansky, 1965; Başarır, 1970) 
Masifin kuzeyinde yoktur ve iki birimin çalışma alanındaki 
dokanağı kesindir.

Açısal uyumsuzluğu destekleyen yapısal verilerin pek kıt 
olarak bulunduğu inceleme alanında, çekirdek-örtü ilişkisi 
metamorfizma farklılığına, petrografik verilerin yorumlanmasına 
dayandırılabilir. Simav dolayında, çekirdek kayaları almandin 
amfibolit fasiyesi mineral parajenezlerini, örtü şistleri ise yeşil şist 
fasiyesi mineral paraj enezlerini içerirler. Dokanak boyunca iki 
fasiyes arasında geçişi oluşturan bazı parajenez ve alt fasiyeslerin
bulunmaması, yersel fasiyes atlamaları bu birimler arasında bir 
fasiyes kesikliğinin varlığına işaret etmektedir, örneğin, 
sillimanitli parajenez üzerine kloritli parajenezin gelişi v.b. gibi 
Diğer taraftan, çalışma alanında örtü şistlerinin tabanını 
oluşturan kuvars-muskovit şist düzeyi içerisinde iki fasiyesin 
mineral parajenezleri de bulunmaktadır. Yeşil şist fasiyesinin
karakteristik mineralleri olan serizit ve klorit ile almandin-
amfibolit fasiyesinin başlangıcını belirleyen stavrolit ve dişten
minerallerinin (Winkler, 1967) birlikte bulunuşu bilinen 
parajenezlere ters düşmektedir. Aynı birimden yapılan 20 kadar 
ince kesitin petrografik incelemeleri, dişten ve stavrolit 
minerallerinin kuvars muskovit şist içerisinde detritik olarak 
bulunduğu göstermiştir. Kesitlerde gözlenen kataklastik dokulu, 
kırılmış, yuvarlanmış turmalinler ve biyotitili metamorfik kaya 
kırıntıları bu görüşü doğrulamaktadır. Genel olarak uzunca 
kristaller şeklinde oluşan dişten ve turmalinlerde erozyon etkileri 
kırılmalar ve yuvarlanmalar izlenmektedir. Dişten (Şekil 9),
stavrolit (şekil 10), turmalin, zirkon ve daha yüksek dereceli 
metamorfik kaya parçacıklarının örtü şistleri içinde kırıntı
olarak bulunması masifin bu minerallerce zengin çekirdeği ile 
örtü şistlerinin arasındaki kuşkulu uyumsuzluğun varlığını 
kanıtlayan bir veri olarak kabul edilebilir.

Bu durumda, almandin-amfibolit fasiyesindeki meta-
morfizma ve migmatitleşmenin yaşı, örtü şistlerinin çökeli-
minden öncedir. Migmatizasyon sırasında metamorfiklerin 
içerisine yer yer granitik intrüzyonlaıın sokulması ile ayrışma ve 
ufalanmaya karşı dayanımlı mineraller, bugünkü örtünün klastik 
çökellerini oluşturmuştur.

Bugünkü örtünün yeşil şist fasiyesindeki metamorfizma-
sının, almandin-amfibolit fasiyesi detritik minerallerine ret-
rograt etkiler yapması, retrograt metamorfizma koşulları altında 
stavrolitin serizit ve klorite, distenin muskovite dönüşmesi 
olağandır. Örtü şistlerinin taban düzeyleri içerisinde muskovit ve 
kloritin anormal denecek kadar bolca bulunuşu

Şekil 9: Kuvars-muskovit şist içerisindeki
tında görünüşü (P. I. X 20).

Figure 9: Photomicrograph of Kyanite in
(Pol. 1. X 20).

diştenve stavrolitminer al-

Quartz-muscovite schist

Şekil 16: Kuvars-muskovit şist içerisindeki stavrolitin mikroskop
altında görünüşü (P. I. X 20).

Figure10 .Photomiciograph of staurolite in quarta-mnscovite schist
(OP. I. X 20).
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şekil 9 daki dişten ve şekil 10 daki stavrolitin muskovitleşme
göstermesi bu görüşün doğruluğunu destekler. Porfiroblastları 
oluşturan albitler de, feldispat kırıntılarının de grişiminden 
oluşabilirler.

Metamorfizma ve Alpin hareketleri sırasındaki domlaş-
ma örtü ile çekirdek arasındaki diskordansm izlerini siler-
ken, ince kesitlerde detritik olarak gözlenebilen dişten ve 
stavrolit kırıntıları, düşük dereceli metamorfizmada varlık-
larını kısmen koruyabilmişlerdir.

Metabazik ve metaultramafik kayaların stratigrafi isti-
findeki yerinin paleozoyik yaşmdaki örtü şistlerinin üst dü-
zeyi olduğu saptanmışsa da kökenleri ve yerleşme mekaniz-
malarına ilişkin yorumlardan şimdilik kaçınılmıştır.
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