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YANIT

Jeoloji Y. Mühendisi M. Tahir Nalbantçılar (Selçuk Üniversitesi) tarafından gönderilen ve 7 Temmuz 1998 tarihine!*>

Editörlüğümüze ulaşan tartışmaya verdiği yanıt aşağıda sunulmaktadır.

Türkiye Jeoloji Bülteni'nin 1997 yılı 40/2 sayısında
yayınlanan "Çay (Afyon) güney batısında Sultandağları
Masifi'nin mesoskopik tektonik özellikleri ve jeoloji ev-
rimi" isimli makaleme ilişkili Sayın î. Erdal Kerey'e ait
tartışmaya, yanıtım aşağıda verilmiştir.

1. Nolu araştırma; Söz konusu makalemde sundu-
ğum jeoloji haritası tamamen kendi çalışmalarım sonu-
cu hazırlanmıştır. Kerey'in 1987'deki jeoloji haritası
üzerinde yeniden bir düzenlemeye gidilmediği, bu çalış-
mada sunulan jeoloji haritasının karşılaştırılması ortaya
koymaktadır. (Bakınız: Kerey, 1987 ve Nalbantçılar,
1997). Her iki haritada güney kesimler aynı bölgeye ait
alandır. Dolayısıyla aralarında benzerlik olması oldukça
doğaldır. Ancak tarafımdan hazırlanan jeoloji haritası
gerek stratigrafik, gerekse alanda yüzeylenen birimler
açısından farklılıklar taşımaktadır. Örneğin, inceleme
alanı orta kesimindeki Sarıtaş mevkiindeki Çaydere ri-
yoliti içeren Gökoluk formasyonu, Kerey (1987)'in ne
stratigrafik kesitinde ve ne de jeoloji haritasında bulun-
maktadır (Bakınız: Kerey, 1987 ve Nalbantçılar, 1996).
Diğer farklılıklar Nalbantçılar, 1997'deki haritamda
gösterilmiştir. Ayrıca Kerey'in bu alanda yaptığı çalış-
malar, ağırlıklı olarak yörenin genel jeolojisini ilgilendi-
ren 1996 yılındaki makalemde verilmiştir. Ayrıca 1983
yılındaki Kerey'in çalışması, Toros jeolojisi uluslararası
sempozyumunda sunulan bildirilerin, (1984'te) basılan
makaleleri arasında yer almamaktadır.

Yine bu alanın jeoloji haritası söz konusu araştırıcı-
dan daha önce Abdüsselamoğlu (1958), Demirkol
(1981), Sami Yalçmkaya (1986, MTA, Batı Toroslarm
Jeoloji Raporu) v.b. gibi birçok araştırıcı tarafından ha-
zırlanmıştır.

2. maddede tartışmacı ilgili makaleye genelleştiril-
miş stratigrafik kesitin konulmadığını belirtmektedir.
Söz konusu makale, ana yapı olarak mesoskopik tekto-
nik çalışmalara dayalıdır. İnceleme alanının stratigrafisi
Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti ile birlikte daha ön-
ceki makalemde (Nalbantçılar, 1996) yeterli ayrıntıda
sunulmuştur (Bakınız: Kerey, 1987 ve Nalbantçılar,

1996). Ayrıca, sayfa sınırlaması nedeniyle bu makalenin
kapsamında geniş olarak yer verilememiştir.

3. maddede tartışmacının belirttiği adlama problemi
genel bir sorundur. İlgili çalışmadaki Sultandede for-
masyonu, Demirkol (1977)'un kullandığı adlama olup,
yeni bir adlamaya gidilmemiştir.

Ancak tektonik pencere içerisinde yüzeyleyen Me-
sozoyik yaşlı karbonatlar gerek otokton konumları ge-
rekse de tabanında farklı özellikteki kayaçlann üstüne
gelmesi nedeniyle bu çalışmada Hacıalabaz kireçtaşın-
dan ayırt edilerek, ilk kez yazar tarafından Sarıtaş for-
masyonu olarak adlandırılmıştır. Çünkü yazar çalışma-
larında (Nalbantçılar, 1996) daha önceki araştırıcılardan
farklı olarak, alanda tektonostratigrafik olarak (Bakınız:
Kerey, 1987 ve Nalbantçılar, 1996) birbirinden farklı
toplulukların bulunduğunu ortaya koymuştur. İnceleme
alanı güneyindeki tabanında ofiyolitik kayaçların yer al-
dığı (Nalbantçılar, 1996) allokton konumlu kay açlar da-
ha önce tanımlanan Hacıalabaz kireçtaşı ile benzer ko-
numda olduğu görüldüğünden bu çalışmada aynı adlama
kullanılmış, herhangi bir isim değişikliğine gidilmemiştir.

4. maddede tartışmacının bahsettiği çalışmanın ko-
nusu ile ilgili makalenin konusu arasında bir ilişki söz
konusu değildir. Ayrıca, belirtilen çalışmanın yapıldığı
alan, bu çalışmadaki alanın oldukça uzağında yer alır.

5. Gerek tartışmacının makalesinde gerekse, bu ça-
lışmada sunulan jeoloji kesitleri ve haritaları incelendi-
ğinde, inceleme alanının güneyinde herhangi bir devrik-
liğin olmadığı, bunun yerine bindirmelerin olduğu gö-
rülmektedir (Bakınız: Kerey, 1987 ve Nalbantçılar,
1997).

6. İlgili çalışmanın Jeoloji Evrimi bölümünde Haude
(1972), Juteau (1975), Eren (1990 a, b), Demirkol
(1981), Boray vd., (1985), Demirkol ve Yetiş (1985),
Özgül vd. (1991) ve Nalbantçılar (1996) referans olarak
verilmiştir. Ancak bunlarla yetinmeyip Kerey (İ987)'in
de referans olarak verilmemiş olması tarafımdan da bir
eksiklik olarak görülmüştür. Bu hususta herhangibir
kastın olmadığı, 1996 yılındaki çalışmamda Kerey
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(1987)'in refere edilmiş (Bakınız: Nalbantçılar, 1996)

olmasından anlaşılabilecektir. Ayrıca her makalede refe-

re edebilecek daha bir çok araştırıcının bulunabileceği

de gözardı edilmemelidir.
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