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Toroslar'ın  Helenidler  ve  Zagridler  Arasındaki Yapısal  Rolü.

The Structural behavior of Taurus between Hellenides and Zagrids

Luc—Emmanuel RICOU Laboratoire  de  Geologie  Historique,  Üniversite  Paris—Sud,  Centre  d'ORSAY

ÖZ: Arap—Afrika  platformu  Türkiye  Kenar  Kıvrımlarında  kuzeye  doğru  Senoniyen'de  yerleşmiş  ofiyolitli—radyolaritli  ve  Pliyosen'de 
yerleşmiş  metamorfik  masif  napların  altındalar.  Bu  bölgede  Arabistan'ın  alpin  kenarı  boyunca,  Zagrosa  kadar  izlenen  bir  yapısal istif  vardır.  
Bu  platform  daha  kuzeyde  tekrar  gözükür  ve  Toroslar'ın  "Kireçtaşı  Ekseni"ni  oluşturur.  Toroslar'ın  Kireçtaşı Ekseni kuzeyden  başlıyarak  
Senoniyen,  Eo—Oligosen  ve  Miyopliyosen'de  yerleşmiş  radyolaritli,  ofiyolitli  ve  metamorfik  napların altında pencereler dizisi  şeklinde  
yeralır.  Bu  otokton  ve naplar  batıya doğru  Helenidler'de  devam  eder.

Bu yapısal  analiz  Helenidler'de  Toridler'de  ve  Zagridler'de  ortak  bir  paleocoğrafya  kurulmasına  olanak  sağlar.  Senoniyen  tek-tonik 
fazına  kadar  Yunanistan'daki  Apuliyen,  İyoniyen  ve  Gavrovo  zonları,  Türkiye'deki  Kireçtaşı  Ekseni  ve  Kenar  Kıvrımları, Irak ve  İran'daki  
sedimenter  Zagroslar  aynı  Arap—Afrika  platformuna  aittirler.  Bu  platform  kuzeye  doğru  radyolaritik  bir  çukurla sınırlı idi.  Bu  çukurluk  Pind  
zonu  (Yunanistan'da),  Toroslar,  Kıbrıs  ve Türkiye  Kenar  Kıvrımı  naplarındaki  radyolaritlerle  İran'daki Pichakum ve  Umman'daki  
Hawvasina  radyolaritlerine  kadar  tüm  Ofiyolitli  Yayın  radyolaritlerini  kapsamaktaydı.  Bu  çukurluğun ötesinde metamorfik  masifler  ve  
ofiyolitler  yeralmaktaydı.

Senoniyen, Eo—Oligosen  ve  Miyo—Pliyosen'de  olmak  üzere  birbirini  izleyen  üç  tektonik  faz  bu  sistemi  parçaladılar.  Bu  tekto-
nik fazlar  daha  önceki  paleocoğrafya  verev  gelişmiş  olduklarından  ve  kendi  aralarında  da  yön  farkı  bulunduğundan  bu  fazların 
oluşturduğu yapılar  herhangibir  boylama  göre  değişmektedirler.  Ancak  bu  değişkenlik  sistemi  Helenidler'den  Zagridlere  kadar 
olan temel  birliğini  maskelemektedir.

ABSTRACT: The  soulheastren  part  of  Turkey  is  easily  correlated  with  the  Zagros  and  shows  form  South  to  North:  the  Arabian 
Platform, the  ophiolitic  and  radiolaritic  nappes  emplaced  during  the  Meastrichtian,  the  Bitlis—Pütürge  metamorphic belt emplaced 
during the Mio—Pliocene.  Correlatione  are  given  in terms of structural units and paleogeographic zones.

North oî  the  Bitlis—Pütürge  massives  appears  the  typical  Tauric  organisatino,  1.  e.  an  east—west  belt  of  limestone outcrops 
extending from  the  Aegean  Sea  to  the  Munzur  dağ,  the  Taurus  Calcareous  Axis,  surrounded  by  radiolaritic  series,  ophiolites  and 
metamorphic massives.  A  stratigraphic  and  structural  analysis  shows  that  these  limestone  outcrops  are  tectonec  windows  beloning 
to the  Arabian platform and  covered  by  radiolaritic, aphiolitic  and  metamorphic nappes.

Consequently a  paleogeographic recontruction is  given  for  the mesozoic  times  in wich the Apullian, Ionian  and Gavore  zones in 
Greece, the  Taurus  limestone  Axis  and  the  Arabian  platform  all  belong  to  the  same  arabo—african  platform  over  wich te  formati-
ons coming  from  the  Tethys  will  be  overthrusted  from  North  to  South  in  three  mainsstages:  meastrichtian,  eo—t>ligosene  and 
mio—-pliocene.



102 RICOU

GİRİŞ

Bu yazı  Alp—Akdeniz  kuşağının  güney  kesiminde  yeralan 
Toroslar'ın batıda  Helenidler,  doğuda  Zagridler  arasındaki  öne-
mini belitmek  amacıyla,  tek  başına ya  da  çeşitli  araştırmacılarla 
birlikte yürüttüğüm  çalışmaları  ele  almaktadır.  Yayımlanmış 
çalışmalar ilgili  bölümlerin  başında  belirtilmektedir.  Bu  çalış-malar 
Zagroslar'daki  çalışmalar  sırasında  yapılan  karşılaştırıl-malarla, 
Toroslar'da  doğudan  batıya  karşılaştırılmalarda  ortaya çıkan 
sorunların  çözümü  için  yapılan  çalışmaları  kapsamak-tadır.

• Arap platformundan  kuzeye  doğru  gidildiğinde  önce  plat-
formun kıvrımlı  kenarını  oluşturan  "Türk  Kenar  Kıvrımları''na 
rastlanır. Ancak  platformun  bu  kıvrımlı  kenarı  Senoniyen'de 
kuzeyden gelerek  yerleşmiş  ofîyolit  ve  rodyolaritleri  de  kapsar. 
Daha kuzeyde  Bitlis  şariyajına  rastlanır.  Bu  şariyajla  allokton 
metamorfik masifler,  ekaylı  bir  taban  aracılığıyla,  Kenar  Kıv-
rımları üzerine  yürümüşlerdir.  Bu  düzen  Zagroslar'daki  
düzenle tamamıyle karşılaştırabilmektedir.  Daha  kuzeyde,  
Bitlis  ve Pütürge masifleri  ve  onların  batı  Toroslar'daki  karşılığı  
olan Alanya masifinin  kuzeyinde  yeni  bir  düzenle  karşılaşılır.  
Burada Toroslar'ın Kireçtaşı  Ekseni"ni  oluşturan  bir  dizi  
kireçtaşı birimi Ege'den  Munzurlar'a  kadar  yüzeyler.  Bu  eksen  
her  iki tarafından radyolaritler,  ofiyolitler  ve  metamorfik  
masiflerle sınırlanmıştır. Kireçtaşı  ekseni  Ege  denizinin  
ötesinde  dış Helenidler'in kireçtaşı  dizilimine  bağlanır.

Sorun, Kireçtaşı  Ekseni'nin  bağmsız  bir  platformu mu temsil 
ettiği,  yoksa  sadece  Arap—Afrika  platrfomunun  kuzeyden gelen 
radyolaritli,  ofiyolitli  ve  metamorfitli  napların  altındaki 
pencerelerde yeniden  yüzeylemeleri  mi  olduğudur.  Birinci  şıkta 
Toroslar'ın paleocoğrafyasının  çok  özel  bir  durum  göstermesi 
gerekir. Bu  durumda  birbirinden  radyolaritli  ve  ofiyolitli  zonlara 
ayrılmış üç  ayrı  kratonun  (kireçtaşı  Ekseni,  Güney  Türkiye'nin 
metamorfik masifleri  ve  Arap  platformu)  varlığı  sözkonusudur. İkinci 
şıkta  ise  kuzeyden  radyolaritler,  ofiyolitler  ve  metomorfik masiflerle  
sınırlanmış  tek  bir  Arap—Afrika  platformunun  varlığına dayanan  basit  
bir  şema  kurma  olanağı  vardır.  Bu  şema Helenidler ve  Zagridler'le  
tamamıyla  deneştirilebilecek  bir şemadır, ve  sonuçta  ikinci  
çözümün  ağır  bastığı  görülecektir.

Önce Güneydoğu  Anadolu  Kenar  Kıvrımları  ile  Zagroslar 
arasındaki ilişkiler  daha  sonra  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseni'nin 
ortaya çıkardığı  sorunlar  tartışılacaktır.

KENAR KIVRIMLARI İLE ZAGROSLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Arap levhasının  önünde  yeralan  Kenar  Kıvırmları  ve Zagroslar 
birbirlerinin  uzantısıdır.  İkisi  birden  Senoniyen'de  yerleşmiş 
ofiyolitli bir  kuşak  bulundururlar  (Arap  Çevresi  Ofiyolitli  Yayı). Her 
ikisi  de  kuzey  ve  kuzey  doğuya  doğru  metamorfik  masiflerin şariyajıyla  
(Pütürge—Bitlis  şariyajı)  sınırlanmış  Pliyosen yaşta kıvrımlı  tek  bir  
sisteme  aittirler.  Bu  şariyajlar,  altlarında özel fasiyeste  allokton  
Tersiyer  formasyonlarından  oluşan  bir tabanın bulunuşu  ile  
belirgindirler  (Maden—başkale  Ekayları, Zagrosların Tersiyer  
Ekayları).  Deneştirmeler  önce  ofiyolit  ve radyolitler düzeyinde  daha  
sonra  paleocoğrafya  açısından  ve tersiyer arasındaki  tektonik  gelişim  
açısından  ele  alınacaktır.

Arap Çevresi Ofiyolitli Yayı (Ricou, 1971 'den)

Kenar Kıvrımları'nın  ofiyolit  ve  radyolitleri,  yüzeylemelerine ya  
da  sondaj  verilerine göre, Gaziantep  dolaylarından  Hazro'ya kadar  
uzanan  bir  çizginin  kuzeyinde  bilinmektedirler  (Şekil 1). Bunlar  
Arap  Platformunun  sedimanter  serilerinin  bağrında Kampano—
Maestrihtiyen yaşta  Kastel  Filişi'nin  üstünde  ve  üst Maestrihtiyen 
ve  Tersiyer  yaşta  transgressif  örtüsünün  altında yer alırlar.  Rigo  ve  
Righi  ve  Cortesini  (1964)  bunların,  Kundign (1956)'in önerdiği  
biçimde  bir  ofiyolitik  erüpsiyona  bağlı bulunmadığını, platformun  
kuzeyinde  Mesozoyik  sırasında  var

olan bir  havzada  birikmiş  Radyolarit,  Ofiyolit  ve  Kireçtaşlarının 
Maestrihtiyen'de  gravitenin  etkili  olduğu  bir  tektonik yerleşimle ilgili  
olduğunu  ileri  sürmüştür.  Bu  Allokton malzeme içinde renkli  şistler  
ve  radyolitlerden  oluşan  Perdeso  birimini, başlıca ultrabazik  
kayalardan  oluşan  Çermik  birimini  ve  Mesozoyik kireçtaşlarından  
oluşan  Hezan  birimini  ayırtlarlar.  Bu malzeme kuzey  batı  köşede  
Suriye'den  başlayarak  Zagroslar'dan geçip  Umman'a  kadar  bütün  
Arap  platformu  boyunca yer alır.  Tümünü  "Arap  Çevresi  Ofiyolitli  
Yayı"  olarak  adlandırdığım, Senoniyen'de  gravite  aracılığı  ile  
yerleşmiş  olan bu napların,  sistematik  olarak  aynı  konumda  
bulunduklarını göstermek mümkündür  ( Şekil  2).

Suriye'nin kuzey  batısında,  Hatay  yörelerinde  otokton 
Maesrtihtiyen üzerinde  allokton  formasyonlar  yeralmaktadır: 
Triyas yaşta  Halobia'lı  kireç  taşları,  bitkili  kumtaşları,  lavlar, 
radiyolitler ve  Jura—Kretase  yaşta  çökelleri  kapsayan  tortul bir 
tupluluk;  yeşil  şist  ve  amfibolit  fasiyesinde  metamorfik kayaların iri  
blokları  ve  ofiyolitler  Üst  Maestrihtiyen  ve  Eosen transgresif serileri  
tektonik  sonrası  bir  örtü  niteliğindedir. Dubertret 1953'e  değin  bir  
tektonik  yerleşmeyi  savunmuş,

o tarihten  sonra  ofiyolit  yayılması  şeklinde  yerleşmeyi  kabul
etmeyi  sağlayan  bir  tartışmayı  bu  yazıda  yeniden  ele  almayı
istemiyorum  ve  bu  konuda  daha  duyarlı  gözlem  ve  verileri
içeren  yayınları  okuyucuya  bildirmekle  yetiniyorum  Parrot
(1974  a,b)  Withechurch ve  Parrot  (1974).

Kenar Kıvrımlarının  güneydoğusunda  İran  Kürdistanın'da 
otoktonun üst  seviyeleri  Maestrihtiyen  yaşta  Amiral  Flişi  ile temsil 
edilir  ve  üste  doğru  şu  allokton  formasyonları  yeralır, Mesozoyik 
yaşta  Kermanşah  radyolitleri;  yaşı  Jurasik'ten Türoniyen'e kadar  
uzanan  Bisitoun  kireçtaşları;  ofiyolitler (Braud, 1970).  Buradaki  
posttektonik  örtü  çok  gençtir  (Miyosen), ve  dolayısıyla  
Senoniyen'den  sonra  bir  tektonik  etkinliğin gelişmiş olabileceği  olası  
dışı  tutulamaz.

Fars bölgesinde  (İran  Zagrosları'nda  Neyriz  bölgesi)  Konia-
siyen yaşta  Arsenjan  flişi  otoktonun  en  üst  seviyelerini  temsil 
eder ve  alttan  üste  doğru  şu  seviyelerden  oluşan  bir  allokton 
topluluğun altında  yeralır:  Pichakun  radyolitleri  (Üst  Triyas—
Senoniyen); metamorfik  iri  kaya  kütleleri  ve  Permiyen  ya  da 
Triyas yaşta  ekzotik  kaya  blokları;  ofiyolitler.  Bunu  izleyen 
üst Maestrihtiyen  ve  Paleosen  transgresyonu  otoktonu  ve 
alloktonu örter (Richou,  1968;  1974).

Umman'da otoktonun en üst seviyeleri  Santono—Kampani-
yen yaşta  Muti'nin  şeylleri,  kumtaşları  ve  çakıltaşlarıdır.  Bun-
ların üstünde  aşağıdan  yukarı  doğru  şu  allokton  formasyonlar 
yer alır:  Triyas'tan  Kretase'ye  kadar  uzanan  Hawasina  radyolitli 
serileri; Permiyen'den  Berriaziyin'e  kadar  uzanan  ekzotik 
kireçtaşları, yeşilşist  ve  amfibolit  fasiyesinde  metamorfik  kaya 
kütleleri; Şemail  ofiyolitleri.  Maestrihtihyen  ve Paleosen  otokto-
nu ve  napları  örtmektedir.  Umman'in  jeolojisinin  ayrıntılı  ve 
güncel bir  tanımlaması  Glennie  ve  diğerleri  (1973)  de  buluna-
bilir.

Şu halde  Kenar  Kıvrımları'nın  ofiyolitli  ve  radyolaritli napları, 
Arap  Platformu  üzerinde  aynı  çağda  yerleşmiş  yaygın bir nap  
topluluğuna  girer.  Aynı  malzeme  Kıbrıs'ta  bulunur; Kıbrıs'taki 
Mamnonia  radyolaritli  serileriyle  Suriye'deki  Bassit serileri arasındaki  
benzerlikler  uzun  zamandan  beri  bilinmekteydi ve  son  olarak  
Lappierre  ve  Parrot  (1972)  tarafından belirtilmiştir; Kıbrıs'taki  
Troodos  ofiyolitleri  Suriye'dekilere benzemektedir (Parrot,  1974  a).  
Yapısal  bakımdan  Mamonia radyolaritleri Suriye'deki  gibi  
Maestrihtiyen'de  şariye  olmuşlardır (Turnur,  1968;  Lapiere,  1970,  
1975).  Bazan  Troodos ofyolitleri sariye  olmuş  okyanus  kabuğu  
parçası  olarak  kabul edilir, ancak  nasıl  yüzeylediği  tektonik  
konumundan  çıkartılamamaktadır. Bu  ofiyolitlerin  de  Mamonia  
napları  ve  Ofiyolitli Yay topluluğunun  ofiyolitli  ve  radyolaritli  napları  
gibi  bir  dizi Maestrihtiyen naplarının  parçası  olarak  gelmiş  olması  
mümkündür.
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Şekil  1.  Güneydoğu  Anadolu  Kenar  Kıvrımları
A) Bulduru  haritası
B) Yapısal  Şema

1. Kenar  kıvrımları  (la  Tersiyer  örtüsü,  lb  Otokton  Arap  Bloku,  lc  Senoniyen  ofiyolit  napları)  2)  Maden  Başkale  ekayları
3. Pütürge  ve  Bitlis  metamorfitleri  4  Arka  ülke,  az  kıvrımlı  Eosen

C) Yapısal  kesitler
1. Senoniyen  tektonik  evresi  sonrası  2  Olasılı  Eo—Oligosen  tektonik  evresi  sonrası  3  Pliyosen  tektonik  evresi  sonrası

Lejant:  1.  Mesozoyik  otokton,  2.  Senoniyen  yaşlı  ofiyolit  nap  lan,  3.  Metamorfîtler,  4.  Eosen  (a.  kireçtaşı,  b.  marnlı  kireçtaşı,  c.  volkanik
kayalar),  5.  Miyosen.

Figure  1.  Southeastern  Turkey
A) Location  nap
B) Structural  schema

1. Border falds   ( la  Tertiary  cover,  lb  Arabian  autochtonous  basement,  lc  Senonian  ophiolitic  nappes)  2.  Maden—Başkale  imbricated
zone

3. Pütürge  and  Bitlis  metamorphics  4.  Backland  with  slightly  folded  Eocene
C) Successive  strucaral  sections

1. After  Senonian  tektonics  2.  After  the  supposed  Eo—Oligocene  tectonics  3.  Present  stage,  after  Pliocene tectonics

Lejant:  1.  Mesozoic  autochthonous,  2.  Senonian  ophiolitic  nappes,  3,  Metariiorphics,  4.  Eocene (a. limestones, b.  marly limestones,  c.  volcanic
series),  5. Miocene.
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Daha batıda  Antalya  naplarının  radyolaritli  ve  ofiyolitli 
malzemesi Kıbrıs'taki  ve  Suriye'dekilerle  karşılaştırılabilir; 
daha da  batıda  Pinde  radyolaritleri  stratigrafi  ve  paleocoğraf-yalarıyla 
Ofiyolit  Yay'ınkilerle,  özellikle  Fars  ve  Umman'dakilerle benzerlik  
gösterir  (Riçhou,  1968;  1973).  Pinde  radyolaritleri, daha  sonra  
değineceğimiz  üzere,  Mesozoyik  sırasında  aynı çukurluğa aittirler  
ancak  Ofiyolitli  Yay'ın  naplarını  yerleştiren Senoniyen orojenezine  
uğramamışlardır.

Tersiyer'deki  Tektonik  Gelişme  ve  Paleocoğrafya  (Ricou,  1973;  1974; 
Braud ve Ricou, 1975'den)

Senoniyen'den itibaren,  Kenar  Kıvrımlarını  Arap  otokto-
nunun radyolaritli—''ofiyolitli  napları  örtmüştür.  Bu  topluluk 
Pliyosen tektonik  fazında  tümüyle  kıvrımlanarak  gerçek  anlam-
da Kenar  Kıvrımlarını  oluşturmuştur,  kenar  Kıvrımları  genellikle 
otoktondur, ancak  Irak  sınırında  olduğu  gibi  bazan  ekaylıdır. 
Bunlar kuzeye  doğru  Bitlis  Şariyajı altında  kaybolur.  Bitlis 
Şariyajı Bitlis  ve  Pütürge  metamorfiklerinin  altında  özel  fasi-y  
eslerde  ki  Maden—Başkale  ekaylarından  oluşmuş  ekaylı  bir taban 
üzerine  yeralan  karmaşık  bir  ana  faydır  (Şekil  1).  Aynı yapısal 
düzen  Zagroslar'da  da  bilinir  ve  Senoniyen  fazından  itibaren 
stratigrafi  ve  paleocoğrafya  açısından  deneştirmeler yapılabilir.

Senoniyen tektoniğinden  önce  Kenar  Kıvrımları  bölgesin-
deki Arap  platformunun  paleocoğrafyası  alp  yönlerine  yaban-
cıydı ve  Arap kalkanının  üzerinde,  örneğin  Nedj  Kabartısı  gibi

kuzey—güney doğrultulu  tipik  yapılar  sıralanmıştı.  Bu  kabartı 
Kenar Kıvrımları  bölgesine  de  uzanmaktaydı;  bu  bölge  Meso-
zoyik sırasında  su  dışına  çıkmaların  ve  aşınmaların  önemli olduğu 
yüksek  bir  bölgedir.  Örneğin  Mardin  bölgesinde  görüldüğü gibi  
Apsiyen  doğrudan  doğruya  Paleozoyik  üzerine  gelebilmektedir.

Senoniyen tektoniğinden  sonra  Paleocoğrafya  alpin  bir 
doğrultu kazanır;  bu  doğrultu,  Akdeniz'den  Umman'a  kadar 
uzanan kıvrımlı  sıradağlarınkine  hemen  hemen paraleldir.  Kenar 
Kıvrımları kuşağında  güneyden  kuzeye  doğru  şu  paleocoğrafik 
zonlanma görülür.  Su  dışına  çıkmış  Merkezi  Arabistan,  Zagros 
Kenar Çukurluğu,  Fars  yükseltisi  ve  Fliş  Çukurluğu  (Şekil  3). 
Zagros Kenar  Çukurluğu,  Maestrihtiyen'den  Oligosen'e  hatta yer 
yer  Miyosenin  Alt  kısımlarına  kadar  planktonik  fasiyesle karakterize 
edilir.  Fars  yükseltisi  sıkça  yinelenen  su  dışına çıkmalar ve  birbirini  
izleyen  Maestrihtiyen,  Paleosen—Eosen ve Miyosen  yaşta  üç  
transgresyonla,  özellikle  konglomera  ve evaporitlerden oluşan  
neritik  fasiyesle  karakterize  edilmiştir. Fliş çukurluğu  ise  sürekli  
olarak  pelajiktir;  Paleosen'de  denizaltı lavlarıyla, Eo—Oligosen'de  ise  
birbirini  izleyen  iki  flişle  karakterize edilir.

Malzeme: Kenar  Kıvrımlarının  büyük bir bölümü dar anlamda 
Fars yükseltisine  aittir.  Tipik  neritik  karakter  taşıyan  bu  bölgede 
Maestrihtiyen yaşta  detritik  Antak Formasyonu,  Paleosen  yaşta 
kırmızı Gercüş  tabakaları  ve  Alt  Miyosen  yaşta  Silvan  resifal kireç 
taşlarıyla  temsil  edilen  ardarda  üç  transgresyon  görülür.
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Kenar Kıvrımlarının  kuzey  kısmında  Tersiyer  istifi,  Rigo 
de Righi  ve  Cortesini  (1954)  tarafından,Hazro  kuzeyinde tanım-
lanmış olan,  Miyosen  yaşta  Lice  flişi  ile  sonuçlanır.  Bu  düzenli 
ve oldukça  ince  kuvars  taneli  fliş  bütün  Zagroslar  boyunca bilinen 
yaşıt  flişle  tıpatıp  aynıdır.  Batıya  doğru  Maraş  ve  Andırın  bölgesiyle  
İskenderun  körfezi  yakınma  kadar  fliş  tanınır. Maraş bölgesinde  bu  
flişin  üstünde,  Zagros  bölgesinde  de  bilindiği gibi  bir  konglomeratik  
formasyon  yeralır;  Kıbrıs'ta  Kythrea Flişi adı  altında  yeniden ortaya  
çıkar.

Lice bölgesinde  bu  fliş,  Radelli  (1971)  tarafından  belirtil-
diği üzere,  Eosen  kireçtaşlarını  kapsayan  olistostromlarla  sona 
erer. Ancak  ekaylanma  hipozeti  de  gözden  uzak  tutulmalı.

Yeniden belirtmek  gerekirse  Miyosen  fliş  havzası  güneye 
doğru önceden  (Maestrihtiyen'den)  beri  var  olan  Fars  yükselti-
sine kadar  uzanır.  Bu  bölgede  Zagroslar'da  da  izlendiği  gibi 
(Bizon ve  diğerleri,  1972)  filiş  havzasının  tasmasıyla  oluşan 
bir paleocoğrafik  sınır  yer  değiştirmesi  görülür.  Zagroslarda 
Miyosen flişi  güneybatıya  doğru  Eosen  fliş  sahasının  ötesine 
aşar.

İran Zagrosları  boyunca  Irak  sınırına  kadar  izlenen  ve  Fars 
yükseltisinin kuzeydoğusunda  yeralmakta  olan  bu  Eosen  flişi 
Türkiye Kenar  Kıvrımları  bölgesinde  bulunmamıştır.  Çünkü 
metamorfîk masifler  Pliyosen'de  Fars  yükseltisine  kadar  yürü-
müşlerdir. Yine  de  Hakkari  bölgesinde  Cilo  dağının  kuzeydoğu 
yamacında (Yüksekova  ile  Oramar  arasında)  aşağıdaki  kesiti 
izleyebildik (bu  kesit  Irak'ta  Amadiyah'tan  itibaren  üst  üste 
bindirmiş papaotokton  ekayların  en  kuzeyinde  yer  almak-
tadır):

— Ofiyolitler  (Kireç  taşları  ve  radyolaritlerle  birlikte); 
bunlar Senoniyen  öncesi  otokton  üzerinde  yeralan  naplar  şek-
lindedir.

— Kırmızı  Çakıltaşları;  elemanların  çoğunluğunu  ofiyolit 
ve radyolarit  oluşturmaktadır;  transgresiftir  ve  aşağıda  belir-
tilen örtünün tabanını oluşturmaktadır:

— Alveolinli  masif  kireç  taşları;  bunlar  uzun  bir  yükselti 
oluşturmaktadır ve  1/500.000  ölçekli  Türkiye  Jeoloji  harita-
sı'nda "el"  ile  simgelenmiş  tir.

— Marnlı  kireçtaşlarıyla  ardalanmalı  Alveolinli  ve  Nümmülitli 
kireçtaşları;

— Son  olarak,  marn  ve  yapraklı  marnlı  kireçtaşlarından 
oluşmuş kalın  bir  istif;  bu  istif  birkaç  çakıltaşı  arakatkısını 
kapsar. Son  birim  çok  tektonize  olmuş,  yersel  olarak  şistozite 
kazanmış ve  metamorfizmaya  uğramıştır.  İstif  Eosenle  başlar ve 
görünür  bir  kesiklik  olmadan  Lepidocylina'lı  Oligosen'e kadar 
süreklilik  gösterir.  Marn  ve  daha  sert  seviyelerin  ardalanması birime  
fliş  görünümü  verir.  Burada  olasılıkla  Eosen  fliş çukurunun dış  
kenarında  bulunmaktadır. Bu  fasiyes  Kermanşah bölgesindeki 
Kandouleh  ekaylarınkini  (Braud,  1970)  az  çok anımsatmaktadır.

Hakkari'de Oramar  yolu  kesiti  ayrıca  bir  tektonik düzeni  de 
açıklamaktadır: Marnlı  kereçtaşı  biriminin  alt  sınırı,  Alveolinli ve  
Nummulitli  Kireçtaşlarının  üzerinde  yeraldığından, 1/500.000 
ölçekli  jeoloji  haritasında  yaklaşık  150  km.  uzunlukta ve  batıya  doğru  
ana  Bitlis  şariyejına  uyan  anormal  bir  dokanakla çizilmiştir.  Bu  çizim  
Bitlis  şariyajının  doğu  uzantısı olarak pekçok  yazar  tarafından  
kullanılmıştır  ki  bu  bir  hatadır.

Dolayısıyla otokton  ve  parotokton Kenar  Kıvrımları  önemli 
bir bölümüyle  Fars  yükseltisine  aittir;  ancak  kuzey  kesimlerinde, 
Zagrosta tanımlanmış olan,  Eo—Oligosen  ve Miyosen  fliş  zonuna 
doğru geçiş  gösterirler.

Maden—Başkale ekayları  ilerleyen  metamorfik  masiflerin 
önünde itilmiş  bir  kabartı  oluştururlar  ve  bu  ekayların  kendileri de  
gerçek  anlamdaki  Kenar  Kıvrımlarının  üzerinde yürümüşlerdir. 
Paleosen  fasiyesleriyle  Zagroslarda  tanımlanmış  olan  fliş zonuna 
bağlanırlar.  Maden  bölgesindeki  (batı  Pütürge  masifi ile doğuda  Bitlis  
masifi  arasında)  ve  Başkale  bölgesinde  (Bitlis

masifinin doğu  ucunda  İran  sınırına  kadar  olan  bölgede)  geniş 
yüzeyleme gösterirler.

Bu ekaylar  Rigo  de  Righi  ve  Cortesini  (1974)  tarafından 
Maden bölgesinde  tanımlanmış  ve  iki  topluluğa  ayrılmışlardır: 
bu topluluklardan  biri  Kretase  sonu—Paleosen  yaşta  fliş  türünde 
çok kalın  marn  serileri  ve  grovakımsı  seviyelerden  (Hazar  Biri-
mi) diğeri  ise  Paleosen  Eosen  yaşta  bazik  lavlar,  Globorotalisli, 
yersel silisli  kırmızı  kireçtaşları;  marnlar  ve  kireçtaşlarından 
(Maden Birimi)  oluşmuştur.  Maden  bölgesinde  Eosen  serileri 
içinde intrüsif  gabrolar görülmüştür  (Griffitts  ve  diğerleri,  1972). 
Nihayet Aykulu  ve  Evans  (1974)  bölgedeki  Oligosen  arenitlerini 
Karabegan Formasyonu  adı  altında  tanımlamışlardır.

Bu verilere  Elazığ  doğusundaki  Murat  vadisi  boyunca  Glo-
borotalialı kırmızı  kireçtaşlarıyla  birlikte  bulunan  Nümmülitli 
beyaz kireçtaşlarınm  varlığını  da  ekleyebiliriz.  Nihayet  bu 
serinin bazen  metamorfizma  izleri  gösterdiğini  de  gözledik 
(kuvarsın yeniden  kristallenmesi,  klorit  ve  olasılıkla  stilpnomela-
mn ortaya  çıkması).

Bu seriler  metamorfiklerin  şariyajı  altında  görülerekten 
doğuya doğru  devam  eder.  Bitlis  masifinin  doğu  ucunda  100 
kilometreden daha  geniş  alan  kaplayarak  büyük  bir  gelişme  gös-
terirler ve  Başkale'nin  batı  ve  güneybatısındaki  dağlık  alanın tümünü 
kapsarlar.  Büyük  Zap'ın  yüksek  vadisinde  oldukça  güzel bir kesit  veren  
bu  seriler  Maden  bölgelerindekilerle  her  bakımdan benzerdirler.  
Bundan  başka  Şamanis  yakınında  ofiyolitlerin üzerinde ofiyolit  
elemanlı  kırıntılı  seviyelerin  aracılığıyla  Eosen kireçtaşlarının  
transgresyonu  görülebilmektedir.

Maden—Başkale  serilerinin  bazı  niteliklerini  vurgulamaya
değer:

—  Bunlar batı  İran'ın  Paleosen formasyonları  (Braud,  1970)
ile  her  bakımdan  aynıdırlar;  hatta  bunların  hemen  hemen  de-
vamlı  yüzeylemeler  şeklinde  iki  bölge  arasında  İran—Irak  sınırı
boyunca  yeralmış  olmaları  da  mümkündür  (Kandil  Formasyo-
nu).

—  Bu  formasyonlar,  Senoniyen  sonunda  tektonizmaya
uğramış  gerçek  ofiyolitlere  karıştırılmamalı.  Bu  karışıklık  ço-
ğunlukla  bazik  denizaltı  ürünü  olan  bazen  siplitik  lavların  bol-
luğundan  ve  intrüzif  gabroların  buluşundan  doğmaktadır.
Aslında  eski  ofiyolitler  bazen  bu  zonda  Maden—Başkale  seri-
sinin  tabanı  olarak  ya  da  tektonik  levhalar  halinde  yüzeylemek-
tedirler.
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— Buradaki  tektonik  deformasyonlar  (kıvrımlar  ve  ekay-
lanmalar) çok  önemlidir;  şistozite  ve  başlangıç  halinde  meta-
morfizma yaygındır.

Yapısal Düzenleme. Otokton  ve paraotokton kenar kıvrımları-
nın kuzey  sınırı  çeşitli  kesitlerde  aynı  şekilde  gözükmemektedir. 
Doğu Hakkari  bölgelerinde  Yüksekova'nın  kuzeybatı—güneydo-
ğu doğrultulu  faylarıyla  sınırlanmışlardır  (Şekil  1).  Bu  faylar 
sağ yanal  atımlı  Zagros  diri  fayının  (Braud  ve  Ricou,  1971) 
doğrudan doğruya  uzantısıdırlar.  Batı  yönünde  Pervari'den 
Maraş'a kadar  bütün  haritalarda  görüldüğü  üzere,  Maden—Baş-
kale zonu  Bitlis—Pütürge  şariyajının  altında  ince  bir  şeride 
indirgenir. Maraş  boylamında  daha  batıya  doğru  Bitlis  şariyajı, 
Maden—Başkale ekay  tabanı  ile  ya  da  onsuz  Göksun  ilçesinin 
yakınındaki dar,  yarım  pencereye  kadar  izlenebilmektedir.  Bu 
yarım pencerenin  batı  yakasında  Kenar  Kıvrımları  üzerinde 
yürüyen kayalar  artık  metamorfitler  değil,  masif  kireçtaşlardır. 
Buradan itibaren  KKD—GGB  gidişli  Kösürge  dağı  şariyajı 
G—GB ya  doğru  Karatepe  şariyajı  ile  uzanmakta  ve  Kıbrıs 
yönünde Akdenizde  kaybolmaktadır.  Bir  çok  yazar  bu  fayın 
denizaltındaki sürekliliğinden  söz  etmişlerdir  (Biju—Duval  ve
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diğerleri 1974).  Maden—Başkale  taban  durumunda  gözükmek-
tedir. Pütürge  masifinin  doğu  ucunda  da  durum  aynıdır;  Hazar 
bucağının yakınında  mikaşistlerin  altına  dalmaktadır.  Pütürge 
masifinin kuzey  kanadında,  Malatya  ve Elazığ  arasında  Maden—
Başkale ekaylarının  formasyonları  yeniden  görülmektedir. 
Malatya—Pütürge yolunda,  Maden—Başkale  formasyonlarındaki-
lere benzeyen  ve  fosilsiz  olan  kırmızı  miltaşlarının  metamorfikler 
üzerine  transgresyonu  görülmektedir.  Belki  böylece, Maden—
Başkale formasyonları  metamorfik  masifin  normal  örtüsünü 
oluştururlar. Masifin  üzerinde  başka  bir  transgresyon  da,  bu 
masifin gerilerine  kadar  yayılan  ve  çeşitli  birimler  üzerinde  he-
men hemen yatay olarak  yeralan Malatya  Eosenidir.

Maden—Başkale ekayları  ve  onları  etkiliyen  yeşilşist  fasiye-
sindeki metamorfizmanın  İran  Kürdistanın'da  tam  karşılıkları 
vardır; Braud  (1970)  bunların  Miyosen  yaşındaki  bir  trans-
gresyondan önce  kıvrımlanmış  ve  metamorfizmaya  uğramış 
olduklarını göstermiştir.  Bu  ekaylarda  ve ekaylı  birimlerin  meta-
morfik masiflerle  olan  tektonik  üst  dokanaklarında  Miyosen  ve 
daha genç  formasyonlar  sistemli  olarak  yeralmaktadırlar.  Bu 
bakımdan ekayların  metamorfizmasından  ve  aynı  zamanda 
metamorfik masifler  tarafından  örtülmelerini  sonuçlayan

Şekil 4.  Arap  Platformu ve Torosların  Kireçtaşı  Ekseni.

Figure  4.  Outcrops  of the  Arabian  Platform  and Taurus Limestone Axis.
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tonik  deformasyonlara,  Miyosen  öncesi  bir  tektonik  fazın  neden
olduğu  savı  gözden  uzak  tutulmalıdır.

Pütürge  ve  Bitlis  metomorfik  masifleri  özellikle  güney  ya-
maçları  boyunca  bindirmelidirler  ve  bu  bindirmenin  altında
genellikle  serpantinitlerin  varlığı,  Bitlis  masifinin  altında  Mutki
penceresinden  (Hail  ve  Mason,  1972)  ve  masifin  kuzey  yama-
cında  Gevaş  yarı  penceresinden  (Altınlı,  1966)  bilinir.  Daha
sonra  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Eksenini  tartışırken  göreceğimiz
üzere  aynı  durum  Pütürge  masifinin  kuzey  yamacında  da  görül-
mektedir.  Masiflerin  serpantin  tabanı  üzerine  tümüyle  yürü-
düklerini  düşünmek  akla  yatkındır.  Bu  durumdan  sorumlu
olan  tektonik  faz  kesinlikle  Üst  Eosen'den  öncedir.  Üst  Eosen
ve  daha  genç  kayalar  metamorfik  masifinin  kuzeyini  de  örten
yatay  bir  örtü  oluşturmakta  ve  Malatya  bölgelerinde  Pütürge
masifi  ile  daha  kuzeyde  yüzeyleyen  serpantinitlerin  her  ikisini
birden  transgressif  olarak  örtmektedir.  Maestrihtiyen  bu  trans-
gressif  serinin  yersel  olarak  tabanını  oluşturduğundan  (Akkuş,
1971)  bu  üst  üste  bindirme  tektoniğinden  Senoniyen  fazının
sorumlu  olduğu  düşünülebilir.  Bu  durum,  Kireçtaşı  Ekseni
incelenmesinde  doğrulanmaktadır.

Sonuçlar:  Zagroslarda  görülen  hemen  hemen  tüm  özellik-
leri  Kenar  Kıvrımlarında  bulmaktayız.  Bu  benzerlikler  şun-
lardır  :

—  Ofiyolitik  Yayın  napları  ile  belirlenen  benzer  Senoniyen
tektoniği;

—  Tersiyer'de  Fars  yükseltisi  ve  fliş  çukurluğunu  (daha
doğrusu  birbirini  izleyen  çukurlukları)  kapsayan  benzer  pale-
ocoğrafya  düzeni.

—  Metamorfik  masiflerin  şariyajı  ile  belirlenen  benzer
Pliyosen  tektoniği;  bu  benzerliklerden  dolayı  Kenar  Kıvrımları
Zagridlerin  tamamlayıcı  bir  parçası  olarak  kabul  etmek  akla
yatkındır  (Ricou,  1973).  Kenar  Kıvrımlarında  rastlanılan  her
fasilesin  Zagridlerde  bir  karşılığı  vardır.  Ancak  bunun  tersi
geçerli  değildir;  örneğin  Zagridlerin  Eo—Oligosen  flişi  kendi
tipik  fasiyesi  ile  Kenar  Kıvrımlarında  bulunmamıştır.  Belki,
Zagroslarda  da  bazan  olduğu  gibi  daha  sonraki  şariyajlar  altında
bu  fliş  tamamen  kaybolmuştur.  Yine  Miyosen  ile  Eosen  arasında
bir  tektonik  fazın  varlığı  gösterilememiştir  ki  bu  Zagroslarda
da  zordur.

Sorunu  çözümleyici  verileri  sağlayacak  en  umutlu  bölge
kuşkusuz  Bitlis  Şariyajı  bölgesi  ve  Maden—Başkale  Ekayları
bölgesidir.  Bu  yörede  belki  de  birbirini  izleyen  Bitlis  Şariyaj-
larını  ortaya  çıkarmak  olasılık  kazanacaktır.  Gerçekten  de
Pütürge  ve  Bitlis  masiflerinin  altında  aşağı  doğru  inildikçe
çeşitli  tektonik  birimlere  rastlanılmaktadır:  serpantin  levhacık-
ları,  daha  sonra  Maden—Başkale  Ekayları  ve  sonunda  Miyosen
flişi  ile  belirlenen  o t o k t o n ;  ancak  bu  son  anormal  dokanağa
oldukça  doğru  olarak  Miyosen  ya  da  Pliyo—kuvaterner  yaşı
verilebilmektedir.  Serpantinler  ve  metamorfitler  Senoniyen
tektoniğinden  etkilenmişlerdir;  diğer  yandan  da  Miyosen  öncesi
fazın  varlığını  düşündüren  veriler  vardır.  Bu  koşullar  altında
tektonik  dokanaklarda  bulunan  en  genç  birim  gözönünde
tutularak  aşağıda  sıralanan  tektonik  evrim  önerilebilir  (Şekil
1 A , B , C ) :  İ

1—  Metamorfik  masiflerin  Senoniyen  fazında  serpantinler
üzerine  şariyajı;

2—  Metamorfik  masiflerin  ve  Serpantinlerin  Maden—Baş-
kale  üzerine  Miyosen  öncesi  fazda  şariyajı;

3—  Tümünün  otokton  üzerine  Pliyosen  fazında  şariyajı.

TOROSLAR'IN KİREÇTAŞI EKSENİ SORUNU
(Ricou,  ve  diğerleri,  1974;  Ricou  ve  diğerleri,  1975  den)

Pütürge  ve  Bitlis  masifleri  ile  bunların  Batı  Toroslar'daki
uzanımında  yeralan  Alanya  metamorfik  masifinin  kuzeylerinde

Şekil  5.  Toridlerin yapısal örgütlenmesi:  1—  Metamorfit,  2—  Ofiyolit,
3- Radyolarit.

Figure  5.  Structural  orfanisatin  of  the  Taurids:  1— Metamorphics,  2—

Ophio lites, 3- Radiolarites and melanges.

radyolaritler  ve  metamorfik  masiflerle  çevrelenmiş  kireçtaşı
yüzeylemelerinden  oluşmuş  bir  seri,  Ege  denizinden  Munzur
dağlarına  kadar  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Eksenini  oluştururlar
(Şekil  4).  Bu  dizilme  birbirine  karşıt  iki  şekilde  yorumlanabilir:

—  Kireçtaşı  Ekseni  Arap  Platformundan  bağımsız  ve  bu
platformdan  Mesozoyik  sırasında  Antalya  ofiyolit  ve  radyolarit
havzası,  Alanya,  Pütürge  ve  Bitlis  metamorfik  masifleri  ve  Kenar
Kıvrımlarının  ofiyolit  ve  radyolarit  havzasıyla  ayrılmış  bir
platformdur;  bu  yorum  türü  son  yıllara  kadar  Batı  Toroslar için
kabul  edilen  yorum  şekli  idi  (Brunn,  1971;  Dummont,  1972;
Monod,  1974).

—  Kireçtaşı  Ekseni  kuzeyden  gelmiş  radyolaritli  ve  meta-
morfik  örtünün  altında  pencereler  şeklinde  yer  yer  yeniden  or-
taya  çıkan  Arap  platformudur.  Bu  görüş  batı  Toroslar  için
önerilmiş  yeni  bir  yorumdur  (Ricou  ve  diğerleri,  1974).  Bu
görüş  sonradan  Brunn  ve  diğerleri,  (1975)  tarafından  da  be-
nimsenmiştir.  Bu  yorum  için  şu  verilere  dayanılmaktadır:

1. Kireçtaşı  Ekseninin  ve  Arap  platformunun  formasyon-
ları  karşılaştırıldığında  aralarında  büyük  benzerlikler  olduğu
ortaya  çıkmaktadır;

2. Kireçtaşı  Ekseni  yüzeylemelerinin  çeşitli  kesimlerinde
bulunan  allokton  birimler  (radyolaritler,  ofiyolitler  ve  meto-
morfitler)  kendi  aralarında  çok  benzerdirler;  dolayısıyla  aynı
havzadan  gelmiş  olmalıdırlar;
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şekil  6. Batı  Torosların  yapısal  şeması.  1—  Post  tektonik,  2—  Ofiyolit,  3— Radyolarit  ve  melanj,  4— Kireçtaşı birimleri,  5— Metamorfik birimler.

Figure  6.  Structural  schema  of  the  Western  Taurids.  1—  Post  tectonic

units, 5— Metamorphic units.
,

 

3. Her  kesitte allokton birimlerin  pencere  üzerindeki  yer-
leşme yaşları  ile  Kireçtaşı  ekseninden  daha  güneyde  yeralan 
alloktonların (Kenar  Kıvrımlarında  tartıştığımız  alloktonların) 
yerleşme yaşları  aynıdır.

Torosların tektonik  tarihçesinde  üç  faz  yeralır.  Yeni  
yoruma  göre  kuzeyden  gelen  radyolaritik,  ofiyolitik  ve  
metamorfik naplar Kireçtaşı  Ekseni  üzerinde  üç  aşamada  
yerleşmişlerdir (Şekil 5).  Birinci  yerleşme  Kireçtaşı  Ekseninin  
Arslanköy bölgesinden Munzurlar'a  kadar  olan  merkezi  ve  doğu  
kesimleri üzerine Senoniyen'de  olmuştur;  aşamada  güneyde  
Kıbrıs'a  ve Kenar Kıvrımlarına  kadar  varılmıştır.  Daha  batıda  ise  
bu  naplar Kireçtaşı Ekseni'nin  kuzeyinde  bulunmaktaydılar.  
İkinci  kez yerleşme Eo—Oligosen  tektonik  fazından  
oluşmuştur.  Bu  kez Batı Toroslar'ın  üstünden  aşarak  Antalya  ve  
Alanya  bölgelerine ulaşırken, daha  batıda  ise  Beydağları'nın  ve  
Göcek'in  henüz kuzeyinde idiler.  Üçüncü  kez  yerleşme  Miyo
—Pliyosen'de oluşmuştur; bu  dönemde  naplar  Göçek  penceresini  
ve  Beydağlarının yalnızca  kuzeybatı  yamacını  (tümünü  değil)  
örtmüşlerdir. Dolayısiyle,  Beydağları'nın  Güney  kesimi,  Kenar  
Kıvrımlarının önündeki  Arap  platformuna  benzer  şekilde  
Kireçtaşı  ekseni  içinde  pencere  yapısı  oluşturmayan  tek bölgedir.  
Bu  hareketler sırasında  bir  önceki  tektonik  fazdan  az  ya  da  
çok  etkilenmiş olan  otokton  durumundaki  birimler  daha  sonraki  
tektonik fazda nap  şeklinde  hareket  etmiş  olabilmektedir.

formations, 2—  Ophiolites,  3—  Radiolarites  and  melange,  4— Limestone

Önce, Batı  Toroslar'm  sorunları  ve  Batı  Toroslar'la  ilgili 
eski yorumu terkettiren  veriler  gözden geçirilecektir.  Daha  sonra 
Arap Platformu  ile  Kireçtaşı  Ekseninin,  napların  gelişinden 
önce tek  bir  platform  olduğunu  söylememizi  onaylayan  stratig-
rafik benzerlikler  ele  alınacaktır.  Son  olarak  da  Kireçtaşı  Ekseni-
nin merkezi  ve  doğu  kesimlerinin  yapısal  konumu,  buradaki 
pencerelerin varlığı  ve  napların  Maestrihtiyen'de  aşmış  olduk-
ları gösterilecektir.

Batı Toroslar'ın Sorunu

Kireçtaşı Ekseninin  formasyonları  Batı  Toroslar'da  Göçek 
bölgesinden, Beydağları,  Isparta  bölgesi  ve  Göller  bölgesini geçerek 
Anamur—Silifke  dağlık  bölgesine  uzanan  bir  otokton oluştururlar. 
Bu  bağıl  otokton  güney  kanadında  olduğu  gibi kuzey kanadında  da  
Kretase  sonundan  Miyosen'e  kadar  çeşitli aşamalarda yerleşmiş  
radyolarit  ve  ofiyolitleri  kapsayan  naplar yeralır (Brunn  ve  diğerleri,  
1970)  (Şekil  6).  Kuzey  kanat üzerinde Likya  napları  (Colin,  1962;  
Graciansky  1972),  Beyşehir—Hoyran Napları  (Gutnic  ve  diğerleri,  
1968)  Hadım Napı (Blumenthal,  1951)  ve  Bozkır  Birliği  (Özgül  ve  
Arpat 1973; Özgül  1976)  yeralmaktadır.  Tüm  bu  naplar  kuzeyden 
gelmektedir ve  genel  olarak  iki  grupta  toplanabilirler:  a)  Uzak 
kökenli ve  genellikle  en  üst  yapısal  bir  konum  gösteren  radyo-
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laritik ve  ofiyolitik  birimler  (Likya'nın  diyabaz  ve  serpantinit 
napları, Huğlu  napları  ve  Beyşehir—Hoyran  peridotitleri,  Bozkır 
radyolaritik  ve  ofiyolitik  birimleri);  b)  Daha  yakın  kökenli ve 
birinci  guruptakilere  tektonik  bakımdan  daha  alçak  bir konum 
gösteren  birimler. Bu  birimler için en tipik yerler Köyceğiz, 
Bademli  ve  Hadim'dir.  (Hadim;  Blumenthal  (1951)'in 
tanımladığı anlamda.)  Bu  ikinci  guruptaki  Birimler  bağıl  otok-
ton ile  birlikte  ilksel  olarak  bir  kireçtaşı  önülkesi  oluşturarak, 
radyolarit ve  ofiyolitlerin  güneyinde  yer  almaktaydılar.

Bağıl otoktonun  güney  kanadı  üzerinde  Antalya'nın  ofi-
yolitli ve  radyolaritli  napları  (Lefevre,  1967;  Marcoux  ve 
Poisson, 1972;  Dumont  ve  diğerleri  1972;  Juteau,  1974)  ve 
allokton Alanya  metamorfik  masifi  yer  alır.  Uzun  yıllar  bu 
napların kaynağı  olarak  bağıl  otoktonun  güneyi  en  uygun 
yer olarak  düşünülmüştür.  (Brunn  ve  diğerleri.  1970;  1971). 
Bu düşünce  Mesozoyik  sırasında  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseni 
ile Afrika—Arap  önülkesini  ayıran  ofiyolitli  ve  radyolaritli 
"Pamfilliyen Havzası"  kavramını  doğurmuştur  (Dumont  ve 
diğerleri, 1972).  Oysa,  bu  napların  da  diğerleri  gibi  kuzeyden 
geldiği, iki  görüşe  dayanılarak  gösterilebilir.  Birinci  güneydeki 
napların Eo—Oligosen  tektonik  fazı  sırasında  bağıl  otoktonun 
üzerinden aşmış  oldukları  düşüncesine  karşı  koyacak  hiçbir veri 
yoktur (Ricou  ve  diğerleri,  1974).  İkincisi  ise  malzeme  bakımından 
bu  naplarda  dört  tür  birim  ayırtlanabilir  ve  bu  birimlerin nispi 
otoktonun kuzey  kanadında eşdeğerleri  vardır.

Platformun Paleozoyik  ve  Mesozoyik  Birimleri:  Üst  Antalya napı 
ya da  Tahtalı  Dağ  Birimi  (Brunn  ve  diğerleri,  1971);  bunların 
kuzeyde karşılığı  olarak  Hadim—Bademli  türü  birimleri  vardır 
(Gutnic ve  diğerleri,  1968;  Brunn  ve  diğerleri  1970).  Karabo-
nifejr-Alt Permiyen'de  ve  Triyas'da  regresif  eğilimli  dönemler 
dışında Paleozoyik'ten  Maestrihtiyen'e  kadar  aynı  fasiyeste 
istifler yeralır.  Bu  birimler  stratigrafik  olarak  bağıl  otoktona 
benzerler ve  bunların  napların  geçişi  sırasında  koparılmış
oldukları  kabul  edilebilir. A

Radyolarit  Birimleri:  Bunlar  iki  alt  birime  bölünebilirler:
a) Çataltepe  birimi  (Marcoux  ve  Poisson,  1972)  ya  da  Alt
Antalya  napı;  bu  birim  büyük  ölçüde  Senoniyen  yaşta  olan
radyolaritleri  taşırlar  ve  kuzeyde  bunlara  karşılık  olarak  Gümüş-
lü  Birimi  (Brunn  ve  diğerleri,  1970)  ve  Boyalıtepe  Birimi
(Gutnic ve Monod  1970) vardır.

b) Alakırçayı  Birimi  (Brunn  ve  diğerleri,  1971);  bu  birim
Triyas  yaşta  lavları  ve  radyolaritleriyle  karakterize  olan  Antal-
ya  napına  aittir  ve  kuzeydeki  Huğlu  jasp  tüfleri  (Gutnic  ve
diğerleri,  1968)  ve  Beyşehir—Hoyran  Triyas  yastık  lavlarına
(Dumond  ve  diğerleri  1972)  karşılık  gelmektedir.  Aynı  fasiyes-
ler  son  zamanlarda  Marcoux  tarafından  (sözlü  görüşme)  kuzey-
de  Bozkır  Birliğine  bağlı  olarak  Ermenek  bölgesinde  tanımlan-
mıştır.

Taneli  Ofiyolit  Birimleri  (Başlıca Peridotitik):  Orta  Antalya  na-
pına  ait  olan  bu  taneli  ofiyolitlere  (Juteau,  1974)  kuzeyde
Beyşehir—Hoyran  ve  Teke  (Likya)  peridotitleri  karşılık  gel-
mektedir.  Tüm  bu  peridotitler  blastomilonitik  fasiyesleriyle  ve
çok  sayıda  Doleritik  dayklarla  kesilmiş  olmalarıyla  oldukça
belirgin  ortak  karaktere  sahiptirler.

Metamorfik  Birim  (Alanya Masifi):  Bunun  kuzey  kanatta  kar-
şılığı  olarak  Bolkar  dağı  masifi  vardır  (Argyriadis,  1974  a).
Bu  iki  masifin  bilinen  bazı  benzerlikleri  vardır;  hafif metamorfik
çok  büyük  kireçtaşı  kütlelerini  (içinden  Permiyen  tanınmıştır)
kapsarlar;  Mesozoyik,  yersel  olarak  Triyas  ya  da  Üst  Kretase
dışında,  bilinmemektedir;  Permiyen'e  bağlı  metamorfik  boksit-
leri  kapsarlar;  bu  boksit  yatakları  aynı  stratigrafi  özellikleri  ve
kloritoid  ve  diyasporlu  silis  bakımından  zengin  olmalarıyla  aynı
mineralleşmeyi  gösterirler.  Argyriadis  (1974  b)  benzerlikleri

daha ayrıntılı  olarak  belgelemiştir;  Paleozoyik  ayrıntıda  benzer-
dir; her  iki  masif  transgressif  Üst  Kretase  örtüsü  bulundurmak-
tadır.

Kuzey ve  güney  napları  arasında  diğer  bir  ana  benzerlik  de 
her iki  topluluğun  Kretase  sonundaki  bir  tektoniğe  uğramış 
olmalarıdır. Bu  özellik  çok  sayıda  verilerle  ortaya  konmakta-
tır: taşınmış  ofiyolit  ve  radyolaritli  Kretase  yaştaki  kırıntılar; 
metamorfik masifler  üzerine  uyumsuz  trensgresyonlar.

Bu denli  benzerlik  karşısında  güney  napları  kuzey  naplarla 
aynı kökenli  olmamaları  çok  hayret  verici  olurdu.  Bunların 
Psidie (Göller  Bölgesi)  nisbi  otpktonunu  aşarak  uzaklara,  daha 
güneye doğru  ilerlediği  kabul  edilebilir.  Bu  arada  güney  napla-
rın nisbi  otoktonun  güneyinden  kökenlendiğini  ve  dolayısıyla 
değişik bir  havzadan  geldiğini  göstermek  için  çok  sayıda  veri 
ileri sürülmüştür.  Bu  veriler tek tek tartışılacaktır:

— Naplardan  türeyen  kırıntılı  kayalar  Beydağlarının  doğu 
kanadında batı  kanadında  olduğundan  daha  yaşlıdır  (Brunn  ve 
diğerleri, 1970).  Bu  noktada  her  iki  yorum  arasında  bir  uyuş-
mazlık yoktur.  Çünkü  bize  göre  naplar  kuzeydoğudan  gelebilir.

— Beydağlarının  güneyindeki  çökelme  Miyosenden  önce 
nap varlığını  göstermektedir  (Brunn  ve diğerleri,  1970).  Bu  veri, 
napların güneyden  gelebileceklerinin  tersine  bizim  göstermek 
istediğimiz gibi  kuzeyden  gelebileceklerini  doğrulamaktadır.

— Göller  bölgesinin  nisbi  otokton  yüzeylemeleri  nisbi 
otoktonun güneybatı  kesimlerinde  daha  yaşlıdır,  bu  da  napların 
tektonik öncesinde  oldukça  güneyde  bulunduklarını  göstere-
cektir. Bu  sav  nisbi  otoktonun  güneybatı  kısımlarının,  ilksel 
paleocoğrafya konumlarını  günümüzde  de  koruduklarını  önce-
den kabul  eder.  Oysa  Psidiyen  bölgesi  (Göller  Bölgesi)  basit  bir 
antiklinal olmaktan  uzak,  üst  üste  bindirmiş  yüzlerce  kilometre 
boyunda önemli  faylarla  çok  sayıda  tektonik  birime  parçalan-
mıştır. Akseki'den  geçen  bir  kesitte,  tektonik  devinimle  üst 
üste gelmiş  kireçtaşı  ünitelerinin  daha  sonradan  antiklin  şek-
linde kıvrımlanmış  oldukları  görülür  (Şekil  7).  Bu  koşullarda 
güneybatı (Pirnos)  birimler  gerçekten  naplar  antiklinalinin  en 
üst birimleridir  ve antiklinalin  çekirdeğinden daha iç kökenlidir-
ler. O  halde  bunların  kırıntılı  kayalarının  daha  yaşlı  olması 
Antalya naplarının  iç  kökenli  olduklarını  gösterir.  Antalya 
radyolarit ve  ofiyolitleri,  Beyşehir—Hoyran  ve  Bozkır'ınkilerle 
deneştirilebilir.

— Pamfilyen  Havzasının  kurulması  (Dumont  ve  diğerleri, 
1972) Göller  bölgesi  nisbi  otoktonun  güneybatı  kısımlarının 
stratigrafik olarak  Antalya  naplarının  radyolaritli  birimlerine 
çok yakın  olduğunu  gösterir.  Bu  sav  bir  önceki  ile  benzer  tür-
dedir. Onun  gibi  bu  da  tersine  çevrilebilir  ve  Antalya  napları 
için iç  (kuzey)  kökene  işaret  edilebilir.

Dolayısıyla Antalya  naplarının  ve  Alanya  masifinin  güney 
batı kökenli  olduklarını  destekleyen  verilerin  hiçbiri  kesin 
sınırlayıcı değildir;  tam  aksine  bu  savlardan  en  önemlileri 
napların kuzeyden  Beyşehir—Hoyran  naplarıyla  birlikte  ve  aynı 
evrede geldiklerini  göstermek  için  tersine  kullanılmaya  elve-
rişlidirler. Buna,  kuzey  ve  güney  napların benzediği  savı  eklenir-
se tüm  napların  yalnızca  kuzey  kısımlarına  Eo—Oligosen  napları 
ulaşabilmiştir. Oysa  güney  kısımda  bu  sırada  çökelme  uyum-
suzluk olmadan Miyosen'e  kadar  devam  etmektedir.

Batı Toroslar'da  radyolaritik,  ofiyolitik  ve  metamorfik 
birimlerin kökü,  Toroslar'ın  kireçtaşı  Ekseninin  kuzeyindedir. 
Tüm olarak  ele  alındığında  kireçtaşı  birimleri  nisbi  otokton 
rolü oynamaktadırlar.  Bu  kireçtaşı  üniteleri  tektonik  devi-
nimli üst  üste  bindirmiş  ve  karışmış  olabilirler.  Fakat  bunları 
kabaca üç  gruba  ayırmak  mümkündür.  Birinci  grup  (Hadim—
Bademli, Üst  Antalya  birimleri,  Köyceğiz)  Kretase  sonunda 
ofiyolit napları  ve  yaban  Hislerle  örtülmüşlerdir.  Bu  grup  Eo—
Oligosende ofiyolitlerle  birlikte  ikinci  grup  üzerine,  Miyosen 
sırasında da  üçüncü grup (Göçek  Beydağları'nın güneyi) üzerine 
bindirmiştir.
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Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseni  ile  Arap  Platformu  Arasındaki  Stratigrafik 
Benzerlikler

Özgül ve  Arpat  (1973)  in  yakın  geçmişte  ortaya  koydukları 
Toroslar'ın  kısa  bir  genel  analizinde  özellikle  belirlendiği  üzere 
Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseninin  tüm  yüzeylemeleri  arasında büyük 
bir  stratigrafik  yakınlık  vardır.  Bu  yazarlar  bu  eksende her seferinde  
bir  Geyikdağı  diğeri  Aladağ  olmak  üzere  iki paleocoğrafik birim  
ayıtlamaktadırlar.  Bazen  bizim  Ölçeğimize göre tali  kriterler  
kullanılmaktadırlar  (Permiyen  tabanı  ve  Mesozoyik sonu  gibi).  
Bazan  da  Platform  üzerinde  naplarm  yerleşme zamanını  yansıtan  
yaşlar  (Kretase  sonu,  Tersiyer)  gibi  daha anlamlı kıstaslar  
kullanılmaktadırlar.  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseninin tüm  serileri  
Kambriyen'den  Mesozoyikin  sonuna  kadar uzanan platform  
sedimantasyonu  göstermektedirler.  Bu  uzun peryot içinde  önemli  
tektonik  olaylar  yoktur;  farklı  bölgelerde farklı önemde  olmakla  
birlikte  benzer  regresyon  ya  da  transgresyona uğramışlardır.

Bu .  ana  karakter  Arap önülkesindeki  serilerde  de  aynıdır; bu 
serileri  güneydoğuda  Türkiye sınırları  içinde  ve Türkiye—Irak 
sınırlarında görülebilmektedir  (Şekil  5).  Kambriyen'den  Üst 
Krestase'ye kadar  bir  tektonik  faz  ya  da  açık  uyumsuzluk  gös-
termeyen bir  platform  sedimentasyonu  söz  konusudur.  Bu istif 
başlıca  iki  regressif  olayla  kesintiye  uğramıştır.  Bir  tanesi Karbonifer 
ile  Permiyen  arasında,  diğeri  Alt  Triyas'tan  sonra Mesozoyik'in ilk  
seviyelerindedir.  Bu  regresyonlar  su  dışına çıkmaya, çökelmemeye  
ve  aşınmaya  karşılık  gelen  lagünlere kadar varmıştır.  Lagünlerin  en 
ileri  aşamaya  ulaştığı  Mardin  bölgesinde Apsiyen  doğrudan  
Paleozoyik  üzerinde  oturmaktadır; bunun tersine  bu  regresyonlar  
Türkiye—Irak  sınırında  çok  daha küçük boyutludurlar.

Bu istifin  temel  özellikleri  seviye  seviye  ve  kesintisiz  kesitlere 
dayanılarak  açıklanmıştır.  (Tolun,  1951;  Rigo  de  Righi  ve 
Cortesini, 1964;  Schmidt,  1964;  Flügel,  1964;  Wolfard,  1967, 
Lahner, 1972).  İlk  seviyeler  Orta  Kambriyen  yaşı  verilmiş 
kireçtaşlarıdır, bunlar  üste  doğru  kırıntılı  seviyelerle  devam  ederler 
ve  Prekambriyen'e  sokulan  bir  temel  üzerinde  uyumsuz olarak 
yeralır.  Bunların  üzerine  Ordovisyen  ve  Silüryen  olarak 
tanımlanmış kalın  bir  şeyi  birimi  gelmektedir.  Devoniyen, kireç 
taşlarından  ve  bazan  kuvarsitik  olan  şey  illerden  oluşmaktadır. Alt  
Karbonifer  kireçtaşı  üzerinde  Üst  Karbonifer  olarak gösterilebilecek 
kuvarsitler  yeralmaktadır.  Böylece  genel  bir şekilde birinci  
karasallaşma  olayına  varılmış  olur.  Alt  Permiyen

kuvarsitlerle temsil  edilmiştir;  ancak  Üst  Permiyende  yeniden 
denizel koşullarda  kireçtaşları  çökelir  ve  bunlar  farklı  bölge-
lerde farklı  seviyeler  üzerinde  yeralır.  Alt  Triyas,  Permiyenle 
süreklilik göstermekle  birlikte  yeniden  regressif  bir  eğilim 
kazanmıştır; Sitiyen'de  gelgit  ortamları  yaygındır.  Burada  ikinci 
büyük regresif  olaya  varılmaktadır.  Bundan  sonra  denizel  plat-
form fasiyesleri  bölgelere  göre  değişik  zamanlarda  ancak  olduk-
ça çıbuk  geri  dönecektir.  Türkiye—Irak  sınırında  Üst  Triyas'ta 
ve yalnız  Mardin  dolayında  Apsiyen'de  deniz  geri  gelir.  Dolomit 
ve kireç  taşlarından  oluşan  bir  kompresif  seri  Mesozoyik'de 
devam ederek,  Ofiyolitik  yay  napları  altında  yer  alan  Kampa-no—
Maestrihtiyen filişi  ile  sona  erer.

Batı Toroslar'da  Tufanbeyli  bölgesinde  Kambriyen'e  kadar 
uzanan Kireçtaşı  Ekseni  serileri  bazı  çalışmalarda  ele  alınarak 
Arap platformu  ile  karşılaştırılmıştır.  Belov  (1973)  Paleozoyik 
için karşılaştırmalar  yapmış  ve aynı  havzanın  sözkonusu  olduğu 
sonucuna varmıştır.

Batı Toroslar  için  Marcoux  (Dumont  ve  diğerleri,  1972 
den) üst  Antalya napı  serilerinin  tümünün Arap platformundaki-
lerle eşdeğer  olduğuna  değinmiştir.  Batı  Toroslardaki  kireçtaşı 
serilerinin çok  güzel  kesitlerine  Beyşehir  ve  Seydişehir'in 
nisbi otokton  birimlerinde  (Monod,  1976;  Dean  ve  Monod,
1970) ve  bu  birimlere  ilksel  olarak  komşu  olan  ancak günümüz-
de allokton  olan  Hadim  birimlerinde  (Özgül  ve  Arpat,  1973)  ve 
Antalya üst  naplarında  (Marcoux  ve  Poisson,  1972)  rastlanıl-
maktadır. Aşağıdan  yukarıya  doğru  şu  birimler  görülmekte-
dir: orta  Kambriyen  kireçtaşı,  Ordovisyen—Silüriyen  şey  Heri, 
Alt Karbonifer  kireçtaşı  ve  daha  sonra  az  ya  da  çok  regresif Üst 
Karbonifer'e  kadar  devam  eden  bir  istif.  Bu  ilk  regrasyonun 
doruğuna Karbonifer—Permiyen  geçişinde  ulaşılır.  Alt  Permiyen 
genellikle kuvarsitiktir,  bazen  Kireçtaşı  aratabakalı  kırıntılı 
seviyelere rastlanır.  Üst  Permiyende  bir  transgresyonla  kireç-taşları 
çökelir;  Bu  Üst  Permiyen  kireçtaşları  Alt  Triyas  geçişin-de süreklilik  
göstermektedir.  Daha  sonra  Sitiyen'de  yeniden gelgit arası  fasiyesi  
yer  almaktadır.  Bu  ikinci  önemli  regresif olaydır; bundan  sonra  
genellikle  Üst  Triyas'ta,  yersel  olarak  da Jura'da yeralan  Mesozoyik  
transgresyonu  ile  karşılaşılır  daha sonra Mesozoyik'in  komprehansif  
kireçtaşı  serileri  yeralır; bunlar arasında  Üst  Kretase'de  Boksitler  
yersel  olarak  ara  se-viyeler oluşturmaktadır.

İki önemli  regresyon  ve  bunlara  bağlı  olan  aşınma,  yersel 
olarak doğrudan  doğruya  Orta  Triyas  transgresyonuna  yol açmış 
olabilir.  (Monod,  1967;  Dean  ve Monod,  1970).  Ancak Apsiyen'in 
doğrudan  doğruya  Paleozoyik  üzerine  oturduğu Mardin 
dolaylarında  (Arap  platformunda)  da  benzer  durum görülmektedir.

Daha doğuda  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseninin  serileri  Tu-
fanbeyli ve  Aladağ'in  büyük  kireçtaşı  istiflerini  oluşturmaktadır. 
(Şekil  6).  Bu  kireçtaşı  istiflerinin  en  ayrıntılı  stratigrafik incelemeleri 
Özgül  ve  diğerleri,  (1972)  tarafından  Tufanbeyli bölgesinde 
yapılmıştır.  Stratigrafik  istif  Batı  Toroslar'ınkilerle tamamiyle 
karşılaştırılabilmektedir  (Özgül  ve  Arpat,  197  3; Belov 1973;  
Argyriadis,  1974  b).  Aşağıdan  yukarı  şunlar  izlenmektedir: 
Kambriyen  kireçtaşları;  üst  kısımlarında  kumlu ve mikro  
konglomera  kapsayan  Ordovisyen—Silüriyen  şey  Heri; kireçtaşı, şeyl  
ve  kumtaşı  ardalanmalı  Devoniyen  (burada  Orta Devoniyen 
tümüyle  kireçtaşıdır);  Kireçtaşı  ve  şeyi  ardalanmalı Üst Devoniyen  
kuvarsitik  bir  aradan  sonra  tamamiyle  temsil edilen Alt  Karbonifer:  
burada  Permiyen  öncesi  bir  aşınmanın söz konusu  olduğu  bir  lagüne  
ulaşılmaktadır.  Permiyen  doğrudan doğruya  bazan  Alt  Karbonifer;  
bazan  da  Ust  Devoniyen üzerinde yer  almaktadır.  Permiyen  yer  yer  
boksitler  kapsayan kuvarsitik seviyelerle  başlamakta  ve  üzerine  klastik  
fasiyeste kireçtaşı gelmektedir.  Bunların  üzerine  Alt  Triyas'ın  gelgit 
ortamlarını yansıtan  birimler  yeralmaktadır.  Burada  ikinci önemli 
regresif  döneme ulaşılır;  Ancak  Dogger'de  tekrar  denizel
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koşullara kavuşulur  ve  Kampaniyen'e  kadar  uzanan  kompre-
hansif neritik kireçtaşı  çökelir.

Aladağ ve  dolaylarında  (Şekil  6)  stratigrafik  veriler  nis-
beten eski  ve  kabadır.  Frech  (1916)  tarafından  Belemedik 
masifinde ve  Blumenthal  (1952)  tarafından  Aladağ  ve  çevre-
lerindeki Zamantı  suyunu  da  kapsayan  bölgede  tanımlanmış 
fasiyesler Devoniyen'den  Üst  Kretaseye  kadar  uzanır.  Bu  bölge 
Tufanbeyli yöresi  ile  büyük  bir  benzerlik  gösterir.  Ancak  Aladağ'da 
Üst  Triyas'ın  Megalodontlu  kireçtaşı  fasiyesinde  olduğunu 
belirtmek  gerekir.  Bu  da  bölgenin  Tufanbeyii'de  olduğundan daha  
erken  bir  Mosozoyik  trasgresyonuna  uğradığını  gösterir. 
Blumenthal  (1952)  koprehansif  kireçtaşı  serisinin  Üst Kretase'de 
Eosen  transgresyonundan  önce  sona  erdiğini  belirtmektedir. 
Belemedik  masifinde  komprehansif  kireçtaşı serisi Maestrihtiyen  
kumtaşları ile  sonlanmaktadır.

Batı Toroslar'la  Aladağ  arasında,  Aslanköy—Namrun 
yöresinde ufak  kireçtaşı  istifleri,  Kireçtaşı  Eksenini  temsil 
etmektedir (Şekil  6).  Burada  Kretase'nin  son  seviyeleri  tanına-
bilmekte ve  bu  seviyeler  komşu  Belemedik  bölgesiyle  çok  iyi 
deneştirilebilmektedir.

Kireçtaşı Ekseninin  doğu  ucunda  yeralan  Munzur  dağı 
(Şekil 6)  Nebert  (1959)'e  göre  Üst  Triyas—Liyas'tan  Kretase'ye 
kadar devam  eden  ve  daha  sonra  Kurtman  (1967)  tarafından 
Globotruncana of.  stuarti'li  Üst  Senoniyen'e  kadar uzandığı 
saptanan Mesozoyik  kireçtaşı  istifinden  oluşmaktadır.  Özgül 
ve diğerleri  (1973)  nasifin  tümünü  ele  alan  çok  kısa  bir  özette 
istifin Liyas'tan  Üst  Kretase'ye  kadar  devam  ettiğini  yeniden 
belirtmişlerdir.

Akkuş (1970)  Darende  dolayındaki  ufak  yüzeylemeleri 
tanımlarken bunların  burada  Tufanbeyli'den  Munzurlara  doğru 
uzanan tek  bir  kireçtaşı  yapısının  ufak  parçaları  olduğunu 
düşünmekteydi. Özgül  ve  diğerleri,  (1973);  Özgül  ve  Arpat 
(1973) Aladağ,  Tufanbeyii  ve  Munzur  dağı  arasındaki  benzer-
liklere değinmektedirler.

Gerçekten de  Munzur  dağını  Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseni'-
nin bir  Tersiyer  örtüsü  ve  napları  altında  kaybolduktan  sonra 
yeniden yüzeye  çıkışı  olarak  kabul  etmek  uygun  görülmektedir 
(Şekil 3).  Bu  masifte  sadece  Mesozoyik  bilinmekte  olmasına 
karşın, bu  Mesozoyik  Toroslar'ın  tüm Kireçtaşı  Ekseni  boyunca 
ve Arap  Platformunda  rastlanan  komprehansif  kireçtaşı  serisi-
nin karakterini  taşımaktadır.  Daha  sonra  değinileceği  gibi 
yapısal konumuda  aynıdır.

Özgül ve  Arpat  (1973)  m  da  göstermiş oldukları  gibi  Toros-
lar'ın Kireçtaşı  Ekseni  batı  ile  doğu  arasında  tüm  olarak  kar-
şılaştırılabildikleri gibi  bu  karşılaştırma  Kambriyen'den  Kretase 
sonuna kadar  Arap  platformu  ile  de  yapılabilmektedir. Şu  halde 
bu farklı  istiflerin  benzerlikleri  göz  önüne  alınarak  yukarıda belirtilen 
süre  içinde,  bunların  tek  bir  platformu  oluşturduklarını düşünmek  
akla  yatkındır.  Yapısal  istiflenmenin  de  bu düşünceye ters  düşmediği  
Batı  Toroslar'da  gösterilmişti;  şimdi bu düşünce  Orta  ve  Doğu  
Toroslar  için  doğrulanmaya  çalışılacaktır. 
Orta ve Doğu Toroslar Sorunu

Bu bölgede,  radyolaritli  ve  ofiyolitli  naplar  Kıbrıs'a  ve Kenar 
Kıvrımlara  Maestrihtiyen'de  ulaşmışlardır.  Bu  durumda yaş 
konusunda  sınırlayıcı  bir  koşul  ortaya  çıkmaktadır:  Kireçtaşı 
Ekseni'ne  yakın serilerin göreli  bir  otoktonun yapısal durumunu 
taşıdığını  göstermek  yeterli  olmayacaktır.  Aynı  zamanda buradaki 
stratigrafik  istiflerin,  napların  yerleşme  zamanı  olan 
Maestrihtiyen'den yukarı  çıkmadığını  da  göstermek  gerekecektir. 
Çünkü  kuzeyden  gelen  naplar  kenar  kıvrımlarına  ulaşmadan önce 
bu  pencerelerden  geçmek  zorundadırlar.  Bu  amaçla  sırasıyla 
Aslanköy—Namrun—bölgesi  Aladağ—Tufanbeyli'nin  ve 
Munzurların kireçtaşı  masifleri  incelenecektir.

Aslanköy—Namrun Bölgesi  :  Batı  Torosların  çeşitli  birimleri doğruya  
doğru  Silifke—Karaman  bölgesinin  düşük  eğimli

Miyosen'i altında  kaybolurlar.  Mersin  dolayında  Miyosen 
örtüsünün altında,  metamorfik  Bolkar  dağının  güneyinde, 
küçük bir  kireçtaşı  masifi  yeniden  gözükür.  Bu  masif  Arslanköy 
doğusundan Namrun'a  kadar  uzanır  ve güneyden ofyolit,  radyo-
larit ve  kireçtaşı  bloklarının  yüzeylemeleriyle  sınırlanır  (Şekil

Bu küçük  kireçtaşı  masifi  1/500.000  ölçekli  jeoloji  harita-sında 
Jurasik—Kretase  olarak  gösterilmiştir;  Blumenthal  (I960—1963) 
Namrun'dan  çok  uzak  bulunmayan Sebilköy  bölgesinden bir kesit  
vermektedir  ve  burayı  Kırmızı  Senoniyen  altında yeralan Kretase  
kireçtaşının  bir  antiklinali  olarak  tanımlamaktadır. Ofiyolitlerle  
dokanağı  incelendiğinde  (daha  sonraki  bölümlere bakınız)  serinin  
Rudist  kırıntılı  ve  Orbitoides'li  kireçtaşlarıyla sona  erdiği  gözlenir;  
ofiyolitler  ise  Globotruncana'lı ince dokulu  kırmızı  kireçtaşlarının  
ve  daha  sonra  da  koyu yeşil kumtaşlarının  üzerinde  yeralırlar.  
Blumenthal,  (1963) bu Kretase'yi  Bolkar  dağından  önemli  bir  kırık  
çizgisiyle  ayrılmış olmasına  ve  Bolkar  dağı  masifinin  daha  kuzeyde  
bilinen  Kretase örtüsünden  farklı  olmasına  karşın  bu  Kretase'yi  
metamorfik Bolkar  dağı  masifinin  örtüsü  olarak  görmek  
istemekteydi.  Biz üç nedenden  dolayı  Blumenthal'in  bu  görüşünü  
benimsemiyoruz. Bir  kere  Kretase  antiklinaline  ve  onun  Oligosene  
sokulan örtüsüne göre  Bolkar  dağı  metamorfik  masifi  topografik  
olarak yüksektedir, (  ya  da  hakim durumdadır). Bolkar  dağı ile  
Kretase antiklinalini ayıran  bu  eğilti  önemli  bir  tektonik  dokanağın 
belirtilerini taşımaktadır.  Diğer  yandan ise  bu  istif  Blumenthal'in 
Bolkar  dağı  üzerine  transgresif  olarak  bulunduğunu  belirttiği 
Meastrihtiyen'den  farklıdır.  Aynı  zamanda  bu  masif  kütle bizim 
bulduğumuz fosilli  metamorfik  Senoniyen  (Globotruncana gr. 
Linnei—Lapparenti)  den  de  farklıdır  ve  son  olarak  bu bölgeye yanal  
yönde  komşu  Belemedik  bölgesinde  metamorfik olmayan 
Paleozoyik  ile  uyumlu  Mesozoik  ve  bunun  en  üst seviyelerini 
oluşturan  Kretase  ile  çok  büyük  benzerlikler  göstermektedir. Bu  
kireçtaşı  masifinin  güney  kanadı  boyunca Mersin—Arslanköy kara  
yolunun  birkaç  on  kilometrelik  bölümünde ofiyolitlere  ve  ofiyolit—
radyolarit  kireçtaşı  bloklarından oluşmuş bir  melanja  göre  nisbi  
otokton  konumunda  olduğu gözlenir. İyi  bir  kesit  bu  yolda  
Kavaklıpınar  köyü  yakınında görülür (Şekil  9).  Aşağıdan  yukarı,  
Meastrihtiyen'e  ait  üç  ana kaya türü  görülür.  Birincisi,  Güneye  
eğimli  ve  Rudist  kırıntılı düzeylerle sona eren ve Orbitoides  media,  
Siderolites  calcitropoides içeren kireçtaşı,  ikincisi,  bu  kireçtaşları  
üzerine  gelen  ve  bir kaç metre  kalınlıkta,  kırmızı  renkli  ve dokulu  
Globotruncana'lı (G. arca, G. calciformis,  Gr. gr.  Stuarti)  kireçtaşı  
ve  sonuncusu, bunların üstünde  ince  lav  kırıntıları  içeren,  20—25  
m.  kalınlığında yeşilimsi  kumtaşlarıdır.  Bu  üç  birimden  oluşan  istif 
tektonik olarak  yinelenmekte,  fakat  bu  kez  yeşil  kumtaşları  da 
kireçtaşı bloklarıyla  belirlenen  bir  tektonik  dokanak  üzerinde garbo 
ve peridotit  kütlelerini  taşımaktadır. (Şekil  9).

Miyosen, Bolkar  dağından  ofiyolitlere  kadar  formasyonların 
tümünü  uyumsuzlukla  örtmektedir.  Bunun  altında  yer  yer başlıca 
çakıltaşlarından  oluşan  bazan  kireçtaşı  masifi  bazan  da ofiyolitler 
üzerinde  yeralan  ve  Oligosen'e  sokulan  seviyeler görülmektedir. Şu  
halde  ofiyolitlerin  otokton kireçtaşı  üzerinde yeralma yaşı  Üst  
Senoniyen'den  Oligosen'e  kadar  olan  bir aralık içinde  olmalarıdır.  
Bolkar  dağı  ile  bu  kireçtaşı  masifinin birbirine yaklaşması  daha  sonra  
gerçekleşen  Miyosen  öncesi bir olaydır.

Aslanköy—Namrun kireçtaşı  masifi,  radyolarit  ve  ofiyolit 
naplarına göre  gerçek  bir  nisbi  otokton  konumdadır.  Bu  bölgede 
napların  yerleşme  yaşı  ofiyolitli  yayda  ve  Kıbrıs'ta  aynı napların 
Maestrichtien  olan  yerleşme  yaşı  ile  çok  iyi  uyuşmaktadır. Şu  halde  
burada  batı  Toroslar  içinde  uyguladığınız  gibi Arap çevresi  
malzemesine  ait  bir  pencerenin  görülmekte  olduğu söylenebilir.
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Pozantı ve  Darende  Arasındaki  Kireçtaşı  Ekseni:  Aladağ  ve  Tu-
fanbeyli bölgelerinde  Toroslar'ın  kireçtaşı  serileri,  Pozantı—Fa-
raşa'nın KD  GB  genel  doğrultulu  büyük  ofiyolit  masifinin 
çevresinde ve  hatta  sinesinde  büyük  ölçüde  yüzeylemektedir. Bu 
ofiyolitlerin  güney  ve  doğu  kanatlarında  Tufanbeyli'nin kireçtaşı 
masifi  yüzeylemektedir;  bu  masif  güneybatıya, Pozantı koridoruna 
kadar  Belemedik  kireçtaşı  masifi  aracılığıyla  uzanmaktadır. 
Tufanbeyli  masifi  kuzeye  doğru  Pınarbaşı  dolaylarına kadar  uzanır;  
bu  masifin  kuzeyden  güneye  doğru Belemedik masifine  kadar  
kademeli  olarak  yeralan  çok  sayıda uyduları (Karanfil  dağı,  Citinlik  
dağı)  vardır.  Ofiyolitlerin bağrında da  Aladağ  ve  Tufanbeyli  arasında  
Zamantı  Suyu boyunca ufak  kireçtaşı  masifleri  yüzeyler.

Blumenthal (1952)  ofiyolitleri,  Mesozoyik  kireçtaşları içinde 
Eosen  trangresyonundan  önce  yerleşmiş  intrüsyonlar olarak 
yorumlamıştı.  Birkaç  yıl  sonra,  Metz,  (1956)ofiyolitle-
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rin Aladağ  ve  Karanfil  dağı  kireç  taşlarının  üzerine  ezilmiş 
radyolaritlerden oluşmuş  bir  taban  aracılığıyla  tektonik  olarak 
yerleşmiş olduğunu  belirtmekteydi.  Blumenthal  (1960—1963) 
kireçtaşlarıyla ofiyolitler  arasındaki  dokanakların  ilksel  konum-
larına ilişkin  bazı  kuşkularını  belirtti,  Metz  ve  Blumenthal'in 
harita ve  kesitlerine  bakıldığında,  Aladağ'dan  ve  kuzeyde  za-
mantı suyundan  güneyde  Belemedik'e  kadar  bu  kireçtaşı  masif-
lerinin antiklinal  konumunda  oldukları  görülür.  Ofiyolit  kütlesi 
her zaman  kireçtaşı  antiklinallerinin  en  üst  seviyeleri  üzerinde 
yeralmaktadır. Dokanak,  değişebilen  ancak  genellikle  birkaç 
yüzmetrelik tektonik  bir  taban ile  belirlenmektedir.  Bu  tektonik 
taban ofiyolitlerin  altında  yeralan  kireçtaşı  serisinden  koparıl-
mış ekaylardan  ve  radyolarit  serisine  ait  parçalardan  oluşmak-
tadır. Şu  halde  kireçtaşı  masifleri,  genellikle  peridotit  ve  bazan 
gabro bileşimli  ve  tabanında  radyolaritli  serilerin  parçalarını  da 
bulunduran bir  nap  altında,  antiklinal  pencereleri  şeklinde 
görülmektedir.

Şekil  8.  Orta  Toroslar  yapısal  şeması.  1—  Otokton  Mesozoyik kireçtaşları,  2-  Ofiyolit ve  Radyolarit,  3-  Metamorfitler,  4-  Tersiyer,  posttek-
tonik.

Figure 8. Structural schema of the Central Taurus. 1— Mesozoic autocthono us limestones, 2— Ophiolite and radiolarites, 3— Metamorphites,
4— Post tectonic Tertiary formations.



TOROSLAR'IN HELENİDLER VE  ZAGRİDLER ARASINDAKİ  YAPISAL  ROLÜ 113

Şekil  9.  Aslanköy  kesiti.  1—  Kretase  kireçtaşları,  2  —  Maestrihtiyen
pembe  pelajik  kireçtaşı  tabakaları,  3—  Yeşil  kumtaşları,  4—  Ofi-
yolitler.

Figure 9.  Aslanköy  section,  1— Cretaceaus neritic  limestone,  2— Maestr-
ichtien  pelagic  pink  limestones,  3—  Green  sandstones,  4—  Ophi-
olites.

Ofiyolitlerle kireçtaşı   serisi  arasındaki  dokanağı  incelerken 
özellikle  Belemedik  masifinin kuzey  kanadı  (Pozantı'nın Akdağı ve  
Bozsivri  Dağı)  ile  ilgilendik.  Çünkü  Blumenthal  bu bölgede 
dokanakta  Eosen  olarak  yorumlanabilecek  kırıntılı seviyelerin 
varlığına  değinmekteydi;  oysa  diğer  dokanaklarda yalnızca 
Kretase'nin  varlığı  bilinmekteydi.  Bu  çok  önemli bir nokta  idi;  eğer  
kireçtaşı  serisi Eosen'e  kadar  kesiksiz  olarak devam etmekte  ise bu  
bölge  Senoniyen'de  yerleşmiş  Arap Ofiyolitli Yayı'nın  naplarına  bir  
tektonik  pencere  görevini göremezdi.

Masifin  kuzey  kanadına  özellikle  Karagözdere  madenlerine 
giden Pozantı—Gökbez  köyü yoluyla  ulaşmaktadır.  Kalın kireçtaşı 
serisinin  son  seviyeleri  bu  bölgede  ofiyolitlerin  altına 
kuzeydoğu eğimlidir,  ve  İtoluk  Gediğinden  Soğanoluk  Yaylasına 
kadar  bir  kaç  kilometre  boyunca  izlenebilmektedir.  Buradan çok  
sayıda  kesitler  yapılmıştır  (Şekil  10).  Komprehansif
kireçtaşı serisinin  son  tabakaları  Rudist  kalıntıları  bakımından 
zengindir ve  Orbitoides media,  Siderolites  calcitrapoides  bulunmak-
tadır. Bu  istif  önce  beyazımsı  daha  sonra  kırmızı,  birkaç  metre 
kalınlıkta genellikle Globotruncana (G. arca,  G. linnei,  G. stuarti, 
G. contusa)  bakımından  çok  zengin  ince dokulu kireçtaşlarıyla 
sona ermektedir.  Bunların  da  üstünde,  yeşilimsi  ya  da  siyah 
palitlerle arakatkılı,  yeşilimsi  renkte,  ince  ile  çok  ince  taneli, 
radyolarit ve  yeşil  taş  (lav  parçacıkları  plajiyoklas  ve  piroksen 
taneleri) kırıntılarından  oluşan  kumtaşları  yeralır.  Bu  
kumtaşları 50—100  m.  kalınlıkta  gözükmekte  ve  üst  
seviyelerinde anormal bir  dokanakla  sona  ermektedirler.  Çok  
kıt  fosilli  olmasına karşın  bu  birimde  Globotruncana  ve  
Orbitoides  bulabildik. Bu  fosillere  göre  birime  Maestrihtiyen  
yaşı  verilebilmektedir.

Tüm bunların  üzerinde  anormal  dokanakla  bir  kireçtaşı 
ekayı yeralır;  ekayın  tabanında  ezik  serpantinler  göze  çarp-
maktadır. Bu  kireçtaşı  ekayı  kumtaşlarıyla  daha  üstte  
yeralan ofiyolitli  kütle  arasında  kesikli  olarak  yer  yer  
yüzeylen-mekte ve özellikle Cilgoro Dağını  oluşturmaktadır. Bu 
ekayın da üst seviyelerinde  Globotruncana'lı  kırmızı  tabakalar  ve  
onların da üstünde  yeşil  kumtaşları  yeralmaktadır;  dolayısıyla  bu  
ekay otoktondan koparılmış  büyük  bir  kütle  olarak  kabul  
edilebilir.

Blumenthal'in haritasında  Eosen  olarak  gösterilmiş  olan 
seviyeler İtoluk  Gediğinden  Soğanoluk  Yaylasına  kadar  yayı-
lan yeşil  Kumtaşı  birimine  tümüyle  karşılık  gelmektedir.  Bu yeşil 
kumtaşlarını  bütün  yüzeyleme  boyunca  dikkatle  inceledik ve 
örnekledik  fakat  Tersiyer  yaşta  fosile  hiç  bir  zaman  rastla-
madık, tam  tersine  itoluk  Gediği  kesitinin  son  50  santimetrelik 
bölümünde Globotruncana  lapparenti bulduk  (Şekil 10  B). Üstelik 
Soğanoluk Yaylası  kesitinin  üstünde  yeşil  kumtaşlarının  son 
yirmi metresi  herbiri  3  m  kalınlıkta  iki  kireçtaşı  ara  tabakası  k 

bulundurur ve  aynı  kesitte  biraz  daha  yukarıda  gabro  ve rodyo-
larik çakıllı  5  m  kalınlıkta  bir  çakıltaşı  seviyesi  yer  alır  (Şekil 10). 
Kireçtaşı  ara  tabakalarından  üstte  olanı  rudist  kalıntıları
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bakımından zengindir, ve Orbitoides  media, Siderolites  sp.  bulun-
durmaktadır. Dolayısıyla  istifin  üst  seviyelerini  oluşturan  bu 
kesimde Eosen'in  varlığı  sözkonusu  değildir.

Kireçtaşı serisinin  son  seviyelerinin  yaşları  ve  stratigrafik 
bileşimleri görüldüğü  gibi  Arslanköy'ünkü  ile  aynıdır  ve  üstelik 
burada Paleozoyik'ten  beri  bilinen  bir  kireçtaşı  kütlesine  de 
bağlıdır ve  bu  durum  bize  Arap  platformu  ile  karşılaştırma  yap-
mak için dayanak  sağlanmaktadır.

Belemedik kireçtaşı  masifinden  kuzeye  doğru  gidildiğinde 
ofiyolit masifi  altından  yer  yer  ufak  kiraçtaşı  antiklinallerinin 
yüzeylediği görülmektedir.  Ecemiş  çayı  ile  kesilen  Çitinlik 
Dağının oldukça  yayvan  antiklinal  benzerleri  yapıları  arasında 
yer yer  radyolarit  kütlelerine  rastlanır;  ancak  daha  kuzeye 
gidildiğinde Karanfil  dağı  çevresinde  ve  Aladağın  G  kanadı 
üstünde bu  radyolarit  kütleleri  önem  kazanmaktadır.  KKD 
GGB uzanımlı  Ecemiş  koridoru  tüm  bu  yapıları  enine  keser 
ve aynı  yönde  karmaşık  faylanmalarla  tüm  yapının  bu  korido-
ra doğru  birdenbire  eğim  kazandığı  izlenmektedir.  Ecemiş 
koridoru sol  yanal  atımlı  bir  fay  olarak  yorumlanmıştır.

Bir senklinal  durumda  olan  Pozantı—Faraşa  ofiyoliflerinin 
diğer yanında  kireç  taşları  Tufanbeyli  masifinde  yeniden  ortaya 
çıkarlar. Masifin  kuzey  kanadı  üzerinde  istifin  son  seviyeleri 
Soğanlı Dağı  kireçtaşı  ekayı  da  kuzey  kanadı  üzerinde  Pınarbaşı 
dolayında ofiyolit  ve  rodyolaritlerle  örtülmüştür.  Daha  da 
kuzeyde ufak  kireçtaşı  masifleri  antiklinaller  halinde  ofiyolit-
lerin altından  yüzeyler.  Pınarbaşı'nın  doğusunda  Eosen  masif-
lerin üzerinde yatay bir örtü oluşturur.

Tufanbeyli kireçtaşı  masifinin  güney  ve  doğu  kanadı  üze-
rinde Binboğa  dağlarında  Pütürge—Bitlis  masifinin  batı  ucunun 
metamorfik kireç  taşları  fazla  uzak  olmayan  bir  bölgede  incele-
nebilmiştir. Göynük  köyünün  birkaç  kilometre  ötesinde  doka-
nağı izleyen  yol  boyunca  iyi  bir  kesit  görülmektedir.  Bu  kesitte 
Tufanbeyli kireçtaşı  serisi  30°  lik  bir  eğimle  güneydoğuya 
mermerlerin altında  dalmaktadır.  Kireç  taşlarının  son  seviye-
lerinde Senoniyen'i  gösteren Chrysalinide  sp.,  Pseudochrysalidina 
conica, Cisalveolina, Prealveolina ve Prealveolina cretacea bulunmuş-
tur.

Kuzeydoğuya doğru,  serpantinlerin  bu  dokanakta  sıkışmış 
oldukları uzaktan  görülmektedir.  30  km  kadar  kuzeydoğu 
Sarız—Afşin yolunda  bu  serpantin  yeniden  katedilmiştir.  Bu 
bölgede, içinde  Calpionella  bulduğumuz  (breşli  bir  kireçtaşın-
da) Mesozoyik  kireçtaşları  güney—güneydoğuya  doğru,  ofi-yolitli ve  
ezilmiş  radyolaritli  bir  melanjın  altına  dalar  ve  bu dokanakta yer  yer  
kireçtaşı  bloklu  bir  dilim  yeralmaktadır. Biraz daha  güneyde  
metamorfitler  yüzeylemektedir,  ancak burada dokanak  açık  bir  
şekilde  izlenememiştir.

Tufanbeyli masifi  doğu  dokanağı  boyunca  hemen  hemen 
yatay bir  Eosen  örtüsü  altında  kaybolmaktadır.  Bu  örtü  doğuya 
doğru oldukça  uzaklara  kadar  devam  etmektedir  ve  bunun 
altında yer  yer  kireçtaşları  ve  ofiyolitler,  örneğin  Akkuş  (1971) 
tarafından Darende  bölgesinde  incelenmiş  olduğu  gibi,  ortaya 
çıkmaktadır. Akkuş'un  (1971)  tanımladığı  gibi  ancak  jurasik ve 
Kretase kireçtaşları  yüzeylemektedir.  Fakat  sondajlarda  istifin 
Permiyene kadar  uzandığı  izlenmiş  ve  Tufanbeyli  yöresiyle 
deneştirilmiştir.

Balaban güneyinde  bu  kireçtaşları  KB—GD  doğrultulu  bir 
antiklinal oluşturmaktadırlar.  Bu  antiklinal  güney  kanadında 
transgressif Eosen  ile  ve  kuzey  kanadında  ofiyolitlerle  örtülüdür. 
Yenicesoğul köyü  dolaylarında  bu  kireç  taşlarının  50—60°
ile kuzeye  daldığı  görülür  (Şekil  11).  En  üst  seviyeleri  Seno-
niyen'i gösteren Orbitolinaconcave  quatrica  bulundurmaktadır. 
Bunların üzerine  molozla  gizlenmiş  anormal  bir  dokanak ile  20°
ile 50°  arasında  eğimli  açık  renkli,  taneli  kireçtaşları  yer  almak-
tadır. Bu  kireçtaşları  ufak  banklar  halinde ayrışmakta  ve radyo-
laritlerle arakatkılıdırlar;  pembemsi  renkli  en  üst  seviyelerinde 
Triyas'ı temsil  eden  Halobia  bulunmuştur.  Bu  formasyonların

üzerinde bölgede  "ammonitica  —  rosso"  fasiyesinde  bazı  kireç-
taşları yer  almaktadır.  Daha  da  üstte,  köyün  çevresinde,  lavlar-
la birlikte  serpantin  ve  gabrolardan  oluşmuş  bir  kütle  yer 
almaktadır. Bu  sonuncuların  üzerinde  Meastrihtiyen  yaşlı  sarı 
kireçtaşları yer  almaktadır.  (Akkuş,  1971).

Birkaç km.  doğuda,  asfalt  yoldan  fazla  uzak  olmayan  böl-
gede serpantin  çakıllarını  ve  dev  rudistleri  kapsayan  Meastrihti-
yen resifal  kireçtaşları,  serpantinlerin  üzerinde  ve  bir  transgres-
yonu gösterir  biçimde  yer  almaktadır.  Meastrihtiyen  ise  bir 
aşınma aşamasından  sonra  fakat  açısal  uyumsuzluk  gösterme-
den transgressif  Eosen ile  örtülmüş  bulunmaktadır.

Akkuş (1971)  tarafından  tanımlanmış  Mesozoik  kireçtaşı 
bu çalışmadan  önce  yapılmış  1/500.000  ölçekli  Türkiye  Jeoloji 
Haritası'nda Eosen ile karıştırılmış bulunmaktadır.

Darende bölgesinde  Tersiyer'in  posttektonik  özelliği  çok 
büyük bir  açıklıkla  görülebilmektedir.  Otokton  kireçtaşları  ile 
ofiyolitli ve  radyolaritli  napların  üzerinde  yer  yer  Meastrihtiyen'-
den başlayan  bir  örtü  yeralmaktadır.  Batıda  Tufanbeyli  masifi 
dolayında başlayan  bu  örtü  genellikle  düşük  eğilimlidir.  Doğuya 
doğru Van  Gölü  yakınlarına  kadar  devam  eder.  Bu  örtünün 
Hekimhan ofiyolitlerini  (Burada  transgressiyon  Meastrihtiyenle 
başlar) Malatya  dolayında  Pütürge  Metamorfik  Masifini  ve 
Keban Metamorfik  Masifini  (her  iki  metamorfik  masifte  elde 
edebildiğimiz ilk  fosilli  seviyeler  Üst  Eosen'e  karşılık  gelmekte-
dir) örttüğü  gözlenmiştir.

Tufanbeyli Masifinde  Eosen  ile  ofiyolitler  arasında  bir 
dokanak görülmemiştir.  Burada  Eosen  otokton  kireçtaşı serileri 
üzerinde transgressif  tir  ve  ofiyolit  ve  radyolarit  çakıllarını 
kapsar (Özgül  ve  diğerleri,  1973).

Aladağ Masifi  için  de  bu  geçerlidir.  Maden  Boğazı  vadisi 
içinde Kaleboynu  sivrileri  üzerinde  Blumenthal  (1952)  tarafın-
dan tanımlanmış  Eosen  yeralmaktadır.  Burada  Aşağısivri 
mevkiinde Aladağ  masifi  transgressif  olarak  Eosen  çakılı  kap-
sayan çakıltaşları  ile  örtülüdür.  Burada  Nummulitesli,  Assilina-
lı ve  Pellatispiralı  Eosen,  karst  dolgusu  biçimindeki  kırmızı 
kireçtaşları görünümündedir;  Yukarısivri  mevkiinde  ise  Alveo-
linalı, Nummulitesli  kireçtaşı  tabakalarıyla  açısal  uyumsuzlukla 
örtülüdür. Üst  Lütesiyen—Üst  Eosen  (Fabianalı)  tabandan 
birkaç metre  yukarıda  bulunmuştur.  Bunlarla  birlikte  gabro ve 
rodyolarit  çakıllarına  kırmızı  çakıltaşlarına  da  rastlanmaktadır.

Miyosen Transgresyonu  batıda  doğuya  doğru  Belemedik 
Masifini, Pozantı—Faraşa  ofiyolitlerini,  Tufanbeyli  masifini  ve 
düşük eğimli  Eoseni  örtmektedir.  Aslanköy—Namrun  bölgesinde 
gözlediğimiz  aynı  Miyosen  Batı  Toroslarda  Silifke—Karaman—
Konya'dan başlayıp  doğuda  Van  Gölü  kıyısına  kadar devam 
etmektedir.

Ecemiş koridorundan  Darendere'ye  kadar  yaygın  olarak 
yüzeyleyen kireçtaşı  masifleri  radyolaritli  ve  ofiyolitli  naplara ve 
metamorfik  Pütürge  masifine  göre  nispi  otokton oluşturmaktadır. 
Malzemeleri  Kambriyen'den  Üst  Kretaseye  kadar  tümüyle Arap 
platformu  ile  aynıdır.  Tektonik  öncesi  son  seviye  Meastrihtiyen yaşı  
verilebilmiştir.  Eosen  ve  yer  yer  Meastrihtiyen,  ilk posttektonik 
seviyelerdir.  Napların  yerleşme  yaşı  duyarlı  olarak saptanabilmiştir.  
Arap  ofiyolit  Yayı  naplarının  önülkeye gelişiyle tamamiyle  
bağdaşmaktadır.  Sonuç  olarak  bu  bölgede tüm  kireçtaşı  
masiflerinin  Arap  önülkesinin  yeniden yüzeylemiş pencereleri  
olduğu  sonucu  ortaya  çıkar.

Munzur Dağından  Tufanbeyli  kireçtaşı  masifinin  doğusuna 
kadar  Tersiyer  ve  yer  yer  de  Üst  Meastrihtiyen  yaşta yatay bir  istif  
yer  alır.  Bu  istif  doğuda  Van  Gölü  kıyısına  kadar uzanmakta ve  
kuzeyde  Munzur  Dağının  kireçtaşı  masifinin kenarında sona  
ermektedir.  Bu  kireçtaşı  masifi  100  km  uzunlukta olup  aşağı  yukarı  
hemen  her  tarafından  ofiyolitlerle çevrilmiş bulunmaktadır.  Masifin  
kuzey  cephesinin  biraz ötesinde Kuzey  Anadolu  Fayı  ve  daha  ötede  
tamamiyle  değişik  bir



TOROSLAR'IN HELENİDLER VE ZAGRİDLER ARASINDAKİ YAPISAL ROLÜ 115

Şekil  11.  Darende  yöresinde  Yenicesu  kesitleri.  1—  Kretase  kireçtaşı,
2- Pelajik  kireçtaşı,  3—  Halobiyalı  kireçtaşı,  4-  Ofiyolit,  5-  Me-
astrihtiyen  kireçtaşı  (Rudistli),  6—  Konglomera  Maestrihtiyen,
7—  Maestrihtiyen  kireçtaşı,  8—  Konglomera  Eosen,  9—  Eosen
kireçtaşı.

Figure 11.  Yenicesu section near Darende. 1— Cretaceaus neritic limesto-
nes,  2—  Pelagic  limestones,  3—  Triassic  Halobia  limestones,  4—
Ophiolites,  5—  Maestrichtien  conglomeratic  limestones  with
rudists,  6—  Maestrichtien  conglomerate,  7—  Maestrichtien  limes-
tone, 8— Eocene conglomerate, 9— Eocene limestone.

tarihçesi olan  Pontid  ülkesi  yer  almaktadır.  Burada  Toridler ve 
Pontitler  daha  önce  çeşitli  yazarların  da  değindiği  gibi  Ana-
dolu'nun orta  kısımlarındaki  metamorfik  masifleri  (Menderes—
Kırşehir) araya  girmeden  doğrudan  birbirine  yaklaşmışlardır.

Masif hemen  her  tarafından  ofiyolitlerle  çevrilmiştir.  Yer-
sel olarak  güneybatı  kanadında  Keban  Metamorfik  masifine 
ait Permiyen  yaşta  metamorfik  kireçtaşları  ile  dokunaklıdır. Masifin 
Kuzey  kanadında  Bergougnan  (1975)  kireç  taşlarının sistematik 
olarak  ofiyolitlerin  altına  daldığını  belirlemektedir. Biz güney  
yamaçta  da  simetrik  bir  konum  gördük;  kireçtaşlarının özellikle  
Ovacık  Ovası  boyunca  ofiyolitlerin  altına  daldığı çok açık  bir  biçimde  
görülmektedir.  Şu  halde  Munzur  dağı kireçtaşları, kendilerini  
hemen  hemen  uyumlu  olarak  örten ofiyolitler altında  antiklinal  
şeklinde  gözükmektedir.

Kemaliye güneyinde,  Fırat'ın  düzlüğe  çıkışında  Keban 
metamorfik masifinin  metamorfik  kireçtaşları  Munzur  dağı 
kireçtaşlarıyla doğrudan  dokanakta  bulunmaktadır;  batı  yakada 
konum karışıktır.  Burada  metamorfitler,  radyolaritli  ve  ofi-
yolitli bir  melanj  ve  Munzur  kireçtaşları  birkaç  kez  katedilmek-
tedirler. Doğu  yakada  ise  bu  kireçtaşları  güneye  doğru  meta-
morfik kayaların  altına  dike  yakın  açıyla  dalmaktadır;  burada 
dokanakta ofiyolit  yoktur,  ancak  1/500.000  ölçekli  jeoloji 
haritasında daha  doğuda  kireçtaşları  üzerinde  yeralanlarla 
bağlanabilmektedir. Metamorfik  kayalarla  ofiyolitler  arasında 
daha değişik  çeşitli  ilişkilerin  gözlenebileceğine  de  burada 
değinmek gerekir,  bu  ofiyolitler  Divriği  ve  Keban  bölgesinde 
metamorfitler üzerinde de  yer  alabilmektedirler.

Kemaliye'nin kuzeyinde  Fırat  vadisini  uzaktan  izleyen  yol 
Munzur antiklinaii  üzerine  çıkmaktadır.  Burada  ofiyolitlerin, 
Albo—Apsiyen fosilleri  içeren  kireçtaşları  üzerinde  yeraldığı  bir-

kez daha  görülebilmiştir.  Daha  ötede  masifin  kuzeyindeki, 
Bergougnan (1975)  tarafından  tanımlanmış  olan  alçak  böl-
geye girilmektedir.

Munzur dağının  kireçtaşları  üzerinde  bazı  küçük  Eosen 
yüzeylemeleri vardır.  Oysa  eteklerinde  bu  Eosen  metamorfit-
ler ve  serpantinler  üzerinde  uyumsuz  olarak  yeralmaktadır. 
Nebert (1959)  Eosen'in  Mesozoyik  komprehansif  serisine  ait 
olduğunu düşünmekteydi;  ancak  daha  sonra  Kurtman  (1957) 
bunun tersine  bir  Laramiyen  fazının  varlığını  belirtmiştir. 
Bergougnan (1975)  masifin  kuzey  kanadı  üzerinde  otontonun ve 
napların,  transgressif  Eosen  altında  kaldığını  belirtmektedir. Oligo—
Miyosen ise  tüm  birimlerin  üzerinde  açık  olarak  transgressiftir.

Şu halde  Munzur  dağında  Toros  Kireçtaşı  ekseninin  diğer 
yüzeylemelerinde olduğu  gibi  aynı  malzeme  ve  yapısal  durum 
izlenebilmektedir. Bu  durum  Munzur  dağlarının,  metamorfik 
kayalar ve  ofiyolitli  naplar  altında,  Arap  Çevresi  malzemesinin bir 
penceresini  oluşturduğu  yargısına  varmaya  olanak  tanımaktadır.

Naplarm yerleşme  yaşı,  bu  masifin  Arap  Ofiyolitli  Yayının 
gerisinde  bulunmasını  gerektirir.  Tam  bir  Laremiyen  fazından çok  
Darende  ve  ofiyolitli  Yay  ile  karşılaştırma  sonucu Maetrihtiyen içi  
bir  faz  gerekmektedir.

Sonuç olarak  Toros'ların Kireçtaşı  Ekseninin  tümü boyunca 
Arap platformununkilere  benzer  serilerin  yeniden  ortaya  çıktığı 
görülmektedir. Bu  seriler  Türk  Kenar  Kıvrımları  boyunca  aynı Arap 
platformu  üzerine  diğer  bölgelerde  de  çıkmış  olan  metamorfik 
kayalar,  ofiyolitli  ve  radyolitli  naplar  için  bir  tektonik taban görevi  
görmektedir.  Pencerelerin  varlığı  sonucunu  çıkarabilmek için  doğu  
Toros'larda  tektonik  olarak  örtülmenin, Ofiyolitli Yay  Naplarının  
yerleşme  yaşı  ile  bağdaştığını  göstermek gerekir  ki  bu  koşul  yerine  
gelmiştir.

Şu halde  Torosların  kireçtaşı  ekseni  Arap—Afrika  çevresinde 
Arap  platformuna  ait  pencereler  dizisi  olarak  kabul edilebilir. Yay  
naplarının  cephesi  ile  kuzeyde  Aladağ  ve  Munzur dağlarındaki  
pencereler  arasındaki  anormal  olarak  örtülü kısım 200  km  kadar  
genişliktedir.  Hatta  bu  uzaklık  Pliyosen sırasında Bitlis  şariyajı  ve  
Türk  Kenar  Kıvrımları  boyunca 100 km  dolayında  olduğu  düşünülen  
tektonik  yaklaşmadan da sonra  gözüken  uzaklıktır.

Kireçtaşı masiflerinin  pencereler  şeklinde  görülen  genel 
konumu bunların  çeşitli  birimlerinin  bazen  birbiri  üstünde naplar 
şeklinde,  örneğin  Batı  Toroslar'da  Psidiyen  kolunda olduğu gibi,  
yığılmasını  engellemez.  Kireçtaşları  radyolarit ofiyolit ve  metamorfik  
kayalardan  oluşan  aliokton  örtülerin tümüne göre  pencere  rolü  
oynamaktadır.  Alloktonların  tümünün kökleri  Toroslar'ın  Kireçtaşı  
Eksenine  göre  daha  kuzeyde bulunmuş olmalıdır.  Bu  çeşitli  allokton  
birimlerin  birbirlerine göre ilksel  konumları  pek  açık  değildir.  Ancak  
Batı  Toroslar'da

• çalışmalar  nisbi  otoktonun  kireçtaşlarıyla  radyolaritli  seri-lerin 
arasında  geçişli  bulunduğunu  göstermektedir  ki  bu  da radyolaritli 
serilerin  diğer  allokton  birimlerine  göre  daha  yakın olduğunu 
gösterir.

Toroslar'ın  Kireçtaşı  Eksenini  pencereler  dizisi  şeklinde
yorumlamak  Toroslar'la  ilgili  bilinen  verileri  tümüyle  doyurucu
olarak  birleştirmeğe  olanak  vermektedir.  Bu  yolla  Ege  Denizi'n-
den  Doğu  Türkiye'ye  kadar  bu  kuşağın  yapısıyla  ilgili  genel  bir
görüş  elde  edilmektedir.  Bunu  söylerken  aslında  harita üzerinde
yüzeylemelerin  çok  karmaşık  bir  görünümde  olduğu  göze
çarpar;  bu  gürünüş  pencerelerin  varlığından  ileri  gelmektedir.
Ofiyolitleri  kireçtaşı  otokton  üzerine  ilk  kez  yerleştiren  tekto-
niğin  yaşı  olan  Kretase  sonu  Anadolu'da  da  Dinaridler'de  ve
ofiyolitli  Yayda  olduğu  gibi  ofiyolitlerin  durumunu  ve  yaşı
doğru  olarak  izelenebilmiş  ancak  yanlışlık  bunların  yerleşme
şekli  üzerinde  yapılmıştır.  Yerleşme  düşünüldüğü  gibi,  intrüz-
yonla  değil  şariyajla  olmuştur.
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Toroslar'ın bir  ucundan  diğer  ucuna  bu  pencerelerin  oluşum 
yaşının  aynı  olmaması  ilginç  bir  olay  oluşturmaktadır. Bolkar 
dağının  doğusunda  ve  Kıbrıs'ta  anormal  bir  örtü  yaşı Senoniyen 
fazına  karşılık  gelmektedir.  Bu  durum  ofiyolitli Yaydaki yerleşme  ve  
Kıbrıs'taki  tektonizma  yaşı  için  bilinenlerle bağdaşmaktadır.  Diğer  
yandan  bunun  tersine  Batı  Toroslar'da Senoniyen  tektoniği  
şariyajlarla  iyi  bilinmesine  karşın Kireçtaşı Ekseni'nin  Psidiyen  
kolundaki  pencere  yapısı Eo—Oligosen fazında  olmuştur.  Ancak  
birkez  daha  vurgulamak  gerekir ki  Beydağ  masifinin  güneyi  ve  batısı  
ancak  Miyosen  fazında naplarla örtülmüştür;  dolayısıyla  
Senoniyen'de  naplarla  örtülmemiş bir  ön  ülke  parçasıdır.  Toroslar  
boyunca  görülen  bu tektonik faz  değişimi,  Senoniyen'in  önemli  
tektonik  faz  olduğu Zagridler,  Eo—Oligosen  fazının  önemli  olduğu  
Hellenidler arasındaki ilişkiyi  anlamamız açısından  önemlidir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR

Ofiyolitli yaydan  söz  edilirken  Kıbrıs'taki  ofiyolitli  ve 
radyolaritli malzemenin  de  benzer  olduğu  ve  Senoniyen  fazından 
tektonize  olduğu  belirtilmiştir.  Ancak  Arap  platformunda olduğu 
gibi  Kıbrıs'ta  bu  malzemenin  genel  alloktonluğu  üzerinde fikir  
yürütülememektedir.  Çünkü  bu  adada  platformun  yüzeylemeleri 
bilinmemektedir.

Tüm Toroslar  boyunca  Kireçtaşı  Ekseni'nin  özellikle Kıbrıs'ın 
gerisinde,  örneğin  Arslanköy  bölgesinde  olduğu gibi, bir  pencereler  
dizisi  olduğunun  ortaya  çıkarılması  Kıbrıs'taki alloktonluk  sorunu  
için  değişik  veriler  sağlamaktadır. Kıbrıs'ın ofiyolitleri  ve  
radyolaritleri  gerisinde  Arap  platformuna ait pencereler  
bulunmadığından  bu  ofiyolit  ve  radyolaritlerin büyük ölçüde  sariye  
olduklarını  gösterir.  Bunların  kökleri  ofiyolitli Yaydakiler  gibi  
Toroslar'ın  Kireçtaşı  Ekseni'nin  kuzeyinde olmalıdır.  Bu  durumda  
ofiyolitli  Yay  Kıbrıs'takilerin  doğu devamını Antalya'dakiler  ise  batı  
devamını  oluştururlar.  Girne silsilesinin Mesozoyik  istifleri  ofiyolitli  
ve  radyolaritli  naplara göre Kıbrıs'ın  biricik otoktonu olmalıdırlar.

Bu şekilde  Toroslar  için  elde  ettiğimiz  yapısal  yorum Dinaro—
Helenidler ve  Zagridler'in  düzeninin  ana  çizgileriyle uyuşmakta ve  
dolayısıyla  genel  bir  sentez  yolunu  açmaktadır: 5000 km  kadar  
uzunlukta  olan  bu  saha  boyunca  görülen  ofiyolitli,  radyolaritli  ve  
metamorfik  malzemenin  Arap—Afrika kıtasının kenarını  oluşturan  
ve başlıca  kireçtaşı sedimantasyonu gösteren geniş  bir  platformun  
kuzey  ya  da  kuzeydoğusundan kaynaklanmış olduğu  görülmektedir  
(Şekil  12).

Zagridlerde platform  ofiyolitli  yayın  altına  dalar  görül-
mektedir. Ancak  şariyajın  cephesinin  ardında  100  km  kadar olan 
uzaklıklarda  çok  sayıda  pencerede  (Amanos,  Hazro, Neyriz, 
Umman)  yeniden  ortaya  çıkmaktadır.  Toroslar  ise Kireçtaşı 
Ekseni  ile  temsil  edilmektedir;  bu  Kireçtaşı  Ekseni yukarıda 
belirtilenlere  benzer  şekilde  pencereler  dizisi  halinde ancak 
onlardan  daha  içeride  yer  almaktadır.  Halenidlerde  ise karşılıkları 
Batı  Toroslar'da  bulunan (Burnn  ve diğerleri,  1976) Apuliyen, 
İyoeyen  ve  Gavrovo  zonları  ile  temsil  edilmektedirler.

Bu platformun  kuzeyinde  uzun  bir  radyolaritik  çukurluk 
vardır. Yunanistan'da  Pinde, Türkiye'de  Toroslar  ve Türk Kenar 
Kıvrımlarının radyolaritleri  Kıbrıs  Radyolaritleri,  Ofiyolitli Yay 
topluluğu,  İran'da  Pichakum  ve  Umman'da  Hawasina 
radyolaritleri bu  çukurluğu  temsil  etmektedirler.  Bu  çukurluğun 
stratigrafik  özellikleri  şöyle  özetlenebilir:

— Halobialı  kireçtaşı,  bitkili  kumtaşı  yastık  lavlar  ve 
radyolaritler tipinde  ya  da  mercanlı  kireçtaşı  bloklu  marn tipinde 
Üst  Triyas;  bu  iki  tipin  aynı  havzaya  ait  oldukları  özellikle Antalya  
bölgesinde  açıkça  bellidir  (Dumont  ve  diğerleri, 1972).

— Radyolaritli  Jurasik—Kretase;  neritik  kökenli  malzemenin 
mikrobreşlerini  de  kapsar.  Bu  mikrobreş  çukurluğun  kı-

yısından  içlerine  doğru  yanal  bir  yönde  tane boylaması  gösterir
ve  yukarı  doğru  mikrobreş  azalır  ve  en  üst  kısımlarda  saf radyo-
laritler  çökelmiştir.

—  Üst  Kretasede  tektonik  olayların  etkisi  ile  bu  çukurluk
homojenliğini  yitirir.  Umman'dan  Batı  Toroslar'a  kadar  radyo-
laritleri  Senoniyen  Tektoniği  etkilemiştir.  Ancak  Pinde  etki-
lememiştir.

Çukurluğun  daha  ötesinde  ofiyolitler  ve  ofiyolitlerin  iki
değişik  zondan  (Sırasıyla  Pinde  zonu  ve  Vardar  zonu)  köken-
lendikleri  söylenmektedir.  Bu  iki  zon  Palegoniyen,  Othrys  ve
Parnasse  iç  zonlarıyla  temsil  edilen  bir  platformla  birbirinden
ayrılmaktadır.  Ayrıca  bu  zonun  Türkiye'de  varlığı  bilinmemek-
tedir.  Zagridler'de  Kermanşah'ta  Bisitoun  kireçtaşlarıyla  temsil
ediliyor  olabilir ve Umman'da e  kso tik kireç taşları buna karşılık
gelebilir  (Ricou,  1975).  Eğer  böyle  bir  paleocoğrafya  düzeni
doğrulanmamış  ise  radyolaritlerin  ve  ofiyolitlerin  iki  değişik
havzayı  gösterdiklerini  kabullenmek  gerekir;  ofiyolitler  bir
okyanus  kabuğunu  temsil  edebilir.  Radyolaritlerin  neyi  göster-
diği  ise  günümüzde  örneğini  bulamadığımız için anlaşılamamak-
tadır.

Kıtasal  ve  okyanusal  kütleleri  gözönüne  aldığımızda  ofiyo-
litlerin  Kireçtaşı  Ekseninin  kuzeyinden  kökenlenmesi  daha
önce  Dewey ve  diğerleri  (1975)  tarafından  ileri  sürülmüş ve  Me-
sozoik  sırasında  okyanusal  ortamları  Akdeniz'e  ve  Karadeniz'e
yerleştirilen,  fakat  Anadolu'nun  içine  koymayan  şema  ile  uyuş-
maktadır.  Arap—Afrika  kıtasının en azından  Kireçtaşı  Ekseni'ne
kadar  kuzeye  uzandığını  gösterdik.  Diğer  taraftan  Bergognan
(1975)  ve  Fourquin  (1975)  Avrazya  kıtasının  güneye  Pontid-
lere  kadar  uzanmakta  olduğunu  göstermişlerdir.  Ofiyolitlerin
geldiği  Tetis  okyanusu  bu  ikisinin  arasında  yani  Pontitlerle
Toroslar  arasında,  Anadolu'nun  içinde  yeralmaktaydı.  Bu  du-
rum  Helenidler'deki  ve  Zagroşiardaki  durumla  uyuşmaktadır
(Şekil  12).  Okyanusun  iki  kıyısı  Mesozoyik  sırasında  bakışım-
sız  bir  tarihçeye  sahip  olmalıdırlar:  güney  kıyı  aktif  değildir,
tektonik  etkinlik  Helenidler'de  Üst  Jürasik'te,  Toroslar'da  ve
Zagridler'de  Üst  Kretase'de  bir  ofiyolit  üzerlemesinden  sonra
başlamıştır;  burada  üzerleme  bütün  kuşak  boyunca  oldukça
gelişmiş  bir  şekilde  vardır,  yüzlerce  km  enine  boyutlar  kazan-
mıştır.  Kuzey  kıyı  tersine  aktif bir  rol  oynar,  Mesozoyik  tarih-
çesi  de  Üst  Triyas'tan  itibaren  tektonik  fazları,  volkanizma ve
metamorfizması  etken  olmuştur;  tüm  bu  olayların  burada  he-
men  hemen  süreklilik  gösteren  bir  yitme  rejimini  gösterdiği
düşünülebilir.

Afrika  platformunun  tarihçesinin  radyolarit  ve  ofiyolit
çukurlukları  dışındaki  çok  ilginç  özelliklerinden  birisi  de  tek-
tonik  gelişmenin  yanal  değişim  göstermesidir.  Aynı  paleocoğ-
rafik  şemadan  giderek  denilebilir  ki,  bazan  Senoniyen  sonunda
bazan  da  Eosen'de  radyolarit  ve  ofiyolitler  platform  üzerinde
ilerlemiştir.  Bu  olaylar  önceden  varolan  paleocoğrafyadan
tektoniğin  bağımsızlığını  gösterir.  Bu,  sistemin  batı  uzantısında
Dinaridler'in  ötesinde  tamamıyla  değişik  bir  tektonik tarihçeye
sahip  olsa  bile  aynı  radyolaritli  ve  ofiyolitli  kütleyi  tanıyabil-
mek  için  bir  ipucu  olarak  kullanılabilir.

Bu  analizin  bize  gözleme  olanağı  verdiği  diğer  ilginç  bir
olay  da,  bir  kıtasal  levhanın  parçalanması  olayıdır.  Gerçekten
de  kıtasal  kabuğa  sahip  Arap  levhası  Senoniyen  tektoniği  sıra-
sında  bile  Kireçtaşı  Ekseninin  kuzeyine  kadar  uzanmaktaydı.
Bunun  tersine  Tersiyer  sırasında  bu  levha,  kuzey  bölümünden
ayrılmış  olarak  bulunmakta,  Anadolu  bloku  ve  Yeni  Arap
levhası  olmak  üzere  iki  yeni  kıtasal  levha  arasında  yeni  bir
çukurluk  gelişmekte  ve  böylece  Arap  levhası  azçok  bugünkü
boyutlarına  indirgenmiş  bulunmaktaydı.  Dolayısıyla  Avrazya
ve  Arap—Afrika  levhalarının  karşı  karşıya  geldikleri  bölge
boyunca  hareketlilik  yalnızca  bu  levhaların  Okyanusal  bölüm-
leriyle  sınırlı  kalmamaktaydı.
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Bu  levhaların  kıtasal  bölümleri  de  sürekli  olarak  durayh  Braud, J.  ve  Ricou,  L.  E.,  1975,  elements  de  contiuite  entre  le  Zagros
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yeni  bir  şema  oluşturabilmekteydiler.  Bu  sonuç  Alpin  hareket-  no 6,1015-1023.
ler  sırasındaki  levha  sınırlarının  ana  elemanlarının  ortaya  çıkartı-
labileceğini  benimsemenin  herhangi  bir  sonuca  götürmeyen  bir  Brunn,  J. H.,  Graciansky,  P.c.,  Gutnic,  M.,  jutean, T.,  Lefeure,  R,  Mar-
iş  olduğunu  gösterir.  Bu  yaygın  orojenik  kuşağın  tarihçesi, coux, ö.,  Monod, O.  et  Poisson, A. (1970),  Structures majeures
birbirini  izleyen  tektonik  gelişmeler  ile  yeni  yeni  düzenler et  correlations  stratigraphiques  dans  les  Taurides  occidentales:
kazanmış  olmalıdır. Bull. Soc. geol.  France, (7)  XII, 515,556.
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Batı  Anadolu  Kurşun-Çinko  Yataklarının  Jeoloji-Mineraloji
Etüdü ve Kökenleri Hakkında Görüşler.

Geology and Mineralogy of Western Anatolian Lead—Zinc Deposits and Some Comments About Their Genesis

Ahmet  ÇAĞATAY Maden Tetkik ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ: Bu  çalışmada  Batı  Anadolu'daki  iki  ayrı  tip  kurşun—çinko  yatağı  incelenmiştir.  Bunlardan  biri  "tabakaya  bağlı"  Bayındır—
Sariyurt (İzmir)  yatağı,  diğerleri  Biga  yarımadasında  granitoid  intrüzyonlara  bağlı  olarak  bulunan  "kontakt  hidrotermal"  ve  "hid-
rotermal" yataklardır.  Çalışmada  ayrıca  hidrotermal  kökenli  Torbalı—Taşkesit  (İzmir)  çinko  yatağına  da  kısaca  değinilmiştir.

Kumtaşı içinde  bulunan  Yenice—Arapuçan  hidrotermal  kökenli  kurşun  damarı  ile  kireçtaşlarına  bağlı  olarak  dasitler  içinde 
bulunan Balya  maden  dışında,  bu  çalışmada  incelenen  diğer  tüm yataklar  benzer  metamorfik  şistler  içinde ortaya  çıkarlar.

Ana maden  mineralleri  galenit  ve  sfalerit  olan  bu  yataklar,  daha  az  miktarlarda  kalkopirit,  pirit,  pirotin,  hematit,  manyetit, 
ilmenit ve rutil  gibi  maden mineralleri  de  içermektedirler.  Balya  madende ayrıca  çok  az veya eser  miktarlarda tetrahedrit—tennantit, 
antimonit, arsenopirit,  bournonit,  boulanjerit,  jamesonit, heyrovskyit,  bizmutin,  nabit—bizmut,  orpiment  ve realgar; Torbalı—Taş-
kesik yatağında  jamesonit, markasit  ve  arsenopirit  izlenmiştir.

Jeoloji ve  mineraloji  incelemelerinden  elde  edilen  bulgular,  Biga  yarımadasında  ortaya  çıkan  hidrotermal—kontakt  ve  hidro-
termal yatakların,  Bayındır—Sariyurt  tipi  "tabakaya  bağlı"  yatakların  granitoid  intrüzyonlar  yardımıyla  hareketlendirilmeleri 
(mobilize olmaları)  sonucu  oluştukları  kanısını  uyandırmıştır.  Dolayısıyla  Biga  yarımadası  yatakları  bu  çalışmada  "çok  kökenli" 
(polijenetik) oluşumlar  olarak  ele  alınmışlardır.

ABSTRACT: Tpo  types  of  lead—zinc deposits  were studied  in  western Anatolia. Tha  first  is  the strata—bound  type  deposits  (Izmir-
Bay mdir—Sariyurt) and  the second  is  the hydrothermal-^contact  metasomatic type deposits  that are  related  to the granitoid intru-
sions in the Biga  Peninsula.

All the  deposits  studied  occur  in  similar  metamorphic  schists,  except  for  the  Yenice—Arapuç  an  hydro  thermal—matasonatic 
deposit that is  found in  sandstones  and the Balya  deposit  that is  in dacites  at the contact  with limestones.

Galena and  sphalerite  are  the  main  ore  minerals  in  both  types  of  the lead—zinc  deposits.  Chalcopyrite,  pyrite,  pyrrhotite, 
hematite, magnetite, ilmenite and rutile may also be present in minor quantities. In addition, minor or trace quantities of tetrahed-
rite—tennantite, antimonite,  arsenopyrite,  bournonite,  boulangerite,  jamesonite,  heyrovskyite,  bismuthinite,  native  bismuth, 
orpiment and  realgar  were  found  in  the Balya  deposit;  and  jamesonite, mareasite  and  arsenopyrite  in  the Torbalı—Taşkesik  deposit.

The geological  and  mineralogical  studies  suggest  that  the  hydro  termal—contact  metasomatic  lead—zinc  deposits  of  the Biga 
Paninsula were  formed  as  a  result of  the remobilization  of  the strata—bound  type  deposits  by the granitoid  intrusions  in this region. 
In conclusion, the lead—zinc  deposits  of  the Biga  Peninsula  can be attributed to the polygene tic class  of  ore deposits.
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Batı Anadolu  kurşun—çinko  yataklarından  (Şekil  1)
M.T.A. Enstitüsü  Merkez  ve  Balıkesir  bölge  laboratuvarlarına 

incelenmek üzere  çeşitli  yollardan  çok  sayıda  örnek  gelmiştir. 
İncelenen çeşitli  yatak  örneklerinin  çoğunlukla  aynı  mineral 
parajenezleri kapsadıkları  görülmüştür.  Daha  önce  bu  yatak-
larda çalışanlar  (Kovenko,  1940;  Gjelsvik,  1957;  Kaaden, 
1957; Meer  Mohr, 1959)  Biga  yarımadasında bulunan kurşun—
çinko yataklarının  Tersiyer  volkanizmasına  bağlı  olarak  oluştuk-
ları görüşündedirler.  Diğer  taraftan  bu  bölgede  çalışan  M.T.A. 
Enstitüsü elemanları  da  Biga  yarımadası  kurşun—çinko  yatakla-
rının kökenleri  hakkında  hemen  aynı  görüşü  paylaşmışlardır. 

Yazar tarafından  yapılan  mineralojik  incelemeler  sonucu 
elde edilen  veriler,  bu  görüşe  karşı  bir  görüş  ortaya  koymuştur. 
Bu görüşün  doğruluğunu  saptamak  için,  bu  yataklarda  arazi 
çalışmaları yapılmıştır.  Bu  çalışmalar  genellikle  mineralojik 
bulguları destekler  yönde  gelişmiş  olup;  tüm  bu  laboratuvar 
ve saha  incelemelerinin  ışığı  altında,  Biga  yarımadasında  ortaya 
çıkan ve  bu  çalışmada  ele  alınan  kurşun—çinko  yataklarının 
asidik intrüzyonlara  bağlı  yataklar  oldukları  görülmüştür.

İZMİR-BAYINDIR-SARIYURT ÇİNKO-KURŞUN YATAĞI

Jeolojik Konum

Bayındır—Sarıyurt çinko—kurşun  yatağı  (Şekil  1)  Sarıyurt 
köyü doğusunda  kuzeydoğudan—güneybatıya  doğru  akan 
Ilıca derenin  her  iki  yamacında  Menderes  masifi  şistleri  içinde 
bulunmaktadır. Menderes  masifinin  üst  düzeylerini  oluşturan 
bu şistler  Sarıyurt  dolaylarında  mineral  içeriklerine  göre  klorit 
şist, mika  şist  ve  kalk  şist  olarak  üç  birime  ayrılabilir.

"Klorit şistler"  yörenin  en  çok  yüzeyleme  gösteren  birimi-
ni oluştururlar  ve  klorit,  az  oranlarda  kuvars,  serizit,  granat, 
diyopsit, biyotit,  epidot  ve albit  içerirler  (Alkan,  1974).  "Mika 
şistler" klorit  şistlerle  uyumlu  olup,  muskovit  levhacıkları  ya-
nında granoblastik  doku  gösteren  kuvars,  dolomit,  kalsit  ve 
oligoklaz içerirler.  Her  iki  şist  birimi  de  maden  mineralleri  ola-
rak, çok  az  oranlarda  rutile  dönüşme  gösteren  ve  yapraklan-
maya paralel  ilmenit  çubukcukları  yanında  manyetit,  pirotin  ve 
pirit içermektedirler (Dileköz ve Çağatay, 1973).

"Kalkşist" diğer  birimler  içinde  onlarla  uyumlu  mercek-
ler biçiminde  bulunur.  Ayrıca  sahada  tüm  birimleri,  bazen  de 
cevheri düzeyleri  kesen  ve  metamorfik  terleme  ürünü  olan 
kuvars damarları  izlenmektedir.

Sarıyurt yatağı  çevresinde  izlenen  şistler  birbirleri  ile  ar-
dalanmah yapı,  ayrıca  düşey  ve  yanal  geçişler  gösterirler. 
Şistler genellikle  D—B,  yöresel  olarak  KD—GB  veya  KB—GD 
doğrultulu olup,  genel  olarak  GD  veya  GB'ya  10°  ile  25°
eğimlidirler.

Sarıyurt yatağı  çevresinde  en  büyük  fay  yaklaşık  D—B 
doğrultusunda uzanmakta  ve  Sarıyurt  köyü  içinden  geçmekte-
dir. Ayrıca  sahada  daha  ufak  çapta,  bazen  cevherli  düzeyleri  de 
kesen KB—GD yönlü faylar  da bulunmaktadır.

Sarıyurt yatağı  alt,  orta  ve  üst  olmak  üzere  üç  ayrı  cevher 
düzeyinden oluşmuştur.  Şistler  içinde  onlarla  uyumlu  olarak 
bulunan ve  aynı  kıvrımlanmaya  uğrayan  cevher  düzeyleri, 
şistlerin içerdikleri  tüm  mineralleri  değişik  oranlarda  içerirler. 
Cevherli düzeylerin  kalınlığı  l.ila  15  m  arasında  değişmekte olup; 
ortalama  tenor  %7.5  Zn  ve  %4  Pb  olarak  bulunmuştur (Özcan, 
1976).  Maden  minerallerinin  oran  ve  çeşit  olarak  düşey değişimi  
cevherli  düzeylere  çok  belirgin  bir  bantlı  yapı kazandırmıştır.

Mineraloji; Sarıyurt  yatağı  parlak kesit örneklerinde maden 
mineralleri olarak  sırasıyla  sfalerit,  galenit,  pirotin,  pirit,  kalko-
pirit, jamesonit, ilmenit  ve rutil  izlenmiştir.

SARIYURJÇ
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Şekil 1.  Yer  bulduru  haritası,

igure 1. Location Map.

Sfalerit;  şistoziteye  uyumlu  olarak  uzanan  ve  sıralanan
band  ve  taneler  şeklindedir.  Kısmen  gang  mineralleri  arasında
ve  içinde  bulunan  sfaleritler,  çoğunlukla  diğer  sülfid  mineralle-
riyle  iç  içe  yanyana  büyümüş  olarak  kenetlenme  gösterirler
(Levha  1,  Şekil  1).  Genellikle  kalkopirit  ayrılımı  içermeyen
allotriomorf  sfalerit  taneleri,  bazen  çok  az  miktar  ve  sayıda
kalkopirit  ayrılımı  içerirler.  Sfalerit  idyoblastik  doku  göster-
mekte  ve  içinde  çeşitli  gang  mineralleri  kapsamaktadır.  Ayrıca
sfaleritler  içinde  galenit,  kalkopirit  ve  pirit  kapanımlarına
rastlanır  (Levha  1,  Şekil  1).  Sfaleritlerin  rengi  oldukça  koyu
gridir.  Bu  sfaleritin  kristal  yapısında  izomorf  halde  fazlaca
FeS içerdiğine işaret eder.

Galenit;  sfalerit  gibi bantlar ve  sıralanmış,  uzamış  oluşuklar
halinde  bulunmakta  ve  idyoblastik  doku  göstermektedir  (Levha
1,  Şekil  1).  Sülfidler  yanında  gang  mineralleriyle,  öncelikle
levhamsı  ganglarla  iç  içe  büyüme  gösteren  galenit  içinde  bazen
ilmenit  levhacıklarına  da  rastlanır.  Galenit  içinde  sfalerit,
pirotin ve  kalkopirit  tanecikleri  de  izlenmiştir.  Galenit  oluşum-
ları  içindeki  kamacık  şeklindeki  dilinim  kırılma  boşluklarının
çeşitli  doğrultulara  yönelik  olması,  bu  mineralin  şiddetli  bir
basınca  uğradığını  gösterir.

Pirotin;  şistoziteye  uyumlu  olarak  uzamakta,  diğer  sülfid
mineralleriyle  öncelikle  sfaleritle  iç  içe  yanyana  büyümüş  halde
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izlenmektedir, öz  biçimsiz  oluşumlar  şeklinde  bulunan  pirotine 
çok az  miktarda  şistler  içinde  de  rastlanır.  Gang  mineralleri 
ile iç  içe  büyüyen  pirotin  oluşumları,  idyoblastik  doku  gösterir. 
Galenit içinde  yuvarlağımsı  ufak  kapanımlar  halinde  ortaya 
çıkan pirotin  bazan  kalkopirit  kapanımlarıyla  yanyana  bulunur. 
Yer yer  basınç  ikizleri  gösteren  pirotin  taneleri,  bazen  kenarları 
boyunca çok  az  miktarda  ara  ürüne  (pirit—markasit  topluluğu) ve 
pirite dönüşmüştür.

Pirit—Markasit; çok  az miktarda,  kısmen  pirotinden dönüşe-
rek oluşmuş,  kısmen  de  yarı  öz  biçimli  ve  öz  biçimsiz  kristaller 
halinde izlenmiştir.  Diğer  sülfidler  içinde,  bunlarla  kenetli 
halde izlenen  pirit  ve  markasit  kristalleri,  bazen  gang  mineralleri 
içinde ve arasında  görülürler.

Kalkopirit; eser  miktarda  ve  çok  ufak  öz  biçimsiz  tanecik-
ler halinde  öncelikle  sfalerit,  pirotin  ve  galenitle  iç  içe,  yanyana 
büyümüş olarak  bulunur.  Kalkopiritin  bir  kısmı  sfalerit  içinde 
ayrılım olarak  izlenmiştir.  Ayrıca  yan  kayaç  şistler  içinde  de 
çok eser  miktarda  kalkopirit  saptanmıştır.

Jamesonit; ancak  bir  parlak  kesit  örneğinde,  çok  eser 
miktarda ince  iğnecikler  halinde  izlenmiştir.

İlmenit-Rutil; genellikle  şistoziteye  uyumlu  sıralanan  ve 
uzanan ilmenit  levhaları  (parlak  kesitlerde  çubuklar  şeklinde 
görülmekte) en  fazla  1—2  mm  uzunlukta,  100—200  mikron 
kalınlıktadırlar. Mikrokıvrımlanmaya  uğrayan  şist  ve  cevherli 
düzeylerle birlikte  ilmenit  levhaları  da  eğilme,  bükülme,  kırılma 
ve parçalanmaya  uğramışlardır.  Diğer  sülfid  mineralleri  tarafın-
dan belirgin  şekilde  ornatılmış  olan  ilmenit  levhaları,  kenar  ve 
çatlakları boyunca  kısmen  rutile  (Levha  1,  Şekil  1),  nadiren  de 
titanite dönüşmüşlerdir.  Sarıyurt  yatağı  yöresinde  bulunan 
metamorfik şistlerde  aynı  tip  ilmenit  levhaları  bulunmakta  ve 
bu mineral  metamorfizmadan  en  az  etkilenmiş  maden  minerali 
olarak görülmektedir.  Kısaca  metamorfizma  bu  minerali  ancak 
kısmen rutil  ve  titanite  dönüştürecek  derecede  etkileyebilmiştir.

İncelenen maden  mineralleri  içerikli  parlak  kesit  örnekle-
rinden yapılan  ince  kesitlerde,  yan  kayaç  şistlerde  izlenen  he-
men tüm  gang  minerallerine  daha  az  miktarlarda  rastlanmıştır. 
Gang mineralleri  olarak  kuvars,  klorit,  kalsit,  serisit,  muskovit, 
granat, epidot,  diyopsit  ve  eser  miktarda  turmalin  saptanmıştır. 
Sülfid mineralleriyle  iç  içe,  yanyana  büyümüş  bu  mineraller 
genellikle şistoziteye  uyumluluk  gösterirler.  Sfalerit,  galenit, 
pirotin ve  kalkopiritin  gang  minerallerinden  klorit  ve  serisitle 
iç içe  büyümesi  daha  sık  görülür.  Granatlar  (almandin)  katak-
lastik doku  göstermekte  olup,  kataklastik  çatlakları  bazen 
sülfid mineralleri  tarafından  doldurulmuştur.  Ayrıca  granatlar 
içinde yer  yer  galenit  tanecikleri  görülür.

Kökeni

Yapılan mikroskopik  çalışmalar  sonunda  cevherli  düzey-
lerin, içinde  bulundukları  şistlerle  sfalerit  ve  galenit  dışında 
aynı mineralleri  kapsadıkları  görülmüştür.  Sfalerit  ve  galenitin 
fazla bulunduğu  bantlarda  gang  mineralleri  azalmakta,  daha 
az olduğu  düzeylerde  artmaktadır.  Cevherli  düzeyler  içinde 
ortaya çıkan  cevhersiz  kesimler  yan  kayaç  şistlerin  tüm  jeolojik 
ve mineralojik  özelliklerini  göstermektedir.  Cevherleri  düzeyler-
de izlenen  pirotin,  kalkopirit,  pirit,  ilmenit—rutil  ve  manyetit 
gibi minerallere  yan  kayaç  şistler  içinde  de  rastlanmaktadır. 
Yan kayaç  içinde  sülfit  minerallerinden  pirotin  ve  kalkopiritin 
cevherli seviyelere  göre  daha  az  miktarda,  ilmenit-rutil  gibi 
minerallerin hemen  eşit  miktarlarda  bulunduğu  saptanmıştır. 

Diğer taraftan  maden  mineralleri  ile  gang  mineralleri  ara-
sında büyümeler  bu  minerallerin  hepsinin  aynı  kökenli  olduğunu 
kanıtlar görünümdedir.  Ayrıca  yan  kayaç  ve  cevherli  seviyelerin

aynı mineralleri  içermesi  her  ikisinin  de  aynı  kökenden  geldiğini 
ve aynı  metamorfizmayı  geçirdiğini  gösterir.

Tüm bu  saha  gözlemleri  ve  laboratuvar  inceleme  sonuçları 
Sarıyurt yatağının  eşoluşumlu  (sinjenetik)  bir  yatak  olabileceği-
ne işaret  ederler.  İçinde  bulunduğu  şistlerin  oluştuğu  sediman-
larla aynı  zaman  ve  koşullar  altında  "tabakaya  bağlı  seviyeler" 
şeklinde yataklanan  Sarıyurt  yatağı  daha  sonra  en  az  iki  kez 
metamorfizmaya uğramıştır.  Metamorfizmadan  içinde  bulun-
dukları sedimanlar  gibi  aynı  şiddette  etkilenen  maden  mineral-
leri rekristalizasyon  geçirmişler  ve  metamorfizma  sonucu  olu-
şan gang  mineralleriyle  birlikte  böyümüşlerdir.  Pirotin  belki 
metamorfizmanın etkisiyle,  pirit  veya  markasitten  dönüşerek 
oluşmuştur. Metamorfizmadan  en  az  etkilenen  mineral  ilmenit 
levhaları olup,  bunlar  ancak  kısmen  eğilip,  bükülüp,  kıvrılıp, 
parçalanmak ve  rutile  dönüşmekle  metamorfizmadan  kur-
tulabilmişlerdir.

Gerek şistler  ve  gerekse  cevherli  seviyelerde  eşit  miktar  ve 
özelliklerde izlenen  ilmenit  levhalarının  bu  durumları  göz 
önünde tutulursa,  sedimantasyonun  sığ  bir  denizde  sakin  bir 
ortamda gerçekleştiği  düşünülebilir.  Bu  tür  ilmenitlere  ancak 
kıyıya yakın  kesimlerde  çökeller  içinde  ağır  mineraller  olarak 
rastlanır. İlmenit  levhalarının  bazen  1—2  mm'yi  bulan  büyük-
lükleri göz  önünde  tutulursa  çökelme  ve  yataklanmanın  gerçek-
ten kıyıya  yakın  bir  kesimde  oluştuğu  ortaya  çıkar.  Bütün  bu 
kanıtların ışığı  altında  Bayındır  Sarıyurt  çinko  kurşun  yatağı 
ilk olarak  deniz  dibi  volkanizmasına  bağlı  oluşmuş,  bugün 
için "tabakaya  bağlı  metamorfik  bir  yatak"  olarak  düşünülmek-
tedir.

İZMİR-TORBALI-TAŞKESİK ÇİNKO YATAĞI

Jeolojik Konum

Taşkesik çinko  yatağı  Torbalı  ilçesi  doğusunda  Taş  kesik 
yöresinde bulunmaktadır  (Şekil  1.).  Menderes  masifinin  üst 
düzeylerini oluşturan  metamorfik  şistler  içinde  bulunan  5—10 
m. kalınlıktaki  Podokrosit  damarı  yaklaşık  80—100  m  uzunluk-
ta, 40—50  m  genişlikte  bir  alan  içinde  mostra  vermekte  ve 
sfalerit, pirit  ve  markasit  içermektedir.  Rodokrositli  kütlenin 
yüzey ve  çatlaklarında  primer  mineraller,  limonit  (öncelikle 
götit) ve  psilomelana  dönüşmüşlerdir.

Mineraloji

Taşkesik zuhurundan  alınan  örneklerin  parlak  kesitlerinde yer 
yer  fazlaca  miktarlarda  sfalerit,  markasit  ve  çok  az  miktarlarda 
jamesonit ve  arsenopirit  izlenmiştir.

Sfalerit; alışılan  sfaleritlerden  daha  koyu  gri  renklidir. 
Sfalerit oldukça  iri  kristaller  halinde  bulunur,  kahverenkli  iç 
yansımalar kristallerin  FeS  bakımından  zengin  olduğuna  işaret 
ederler. Sfalerit  kristalleri  bazen  çok  güzel  paralel  ikiz  lamelleri 
içerirler. Kataklastik  yapı  gösteren  sfalerit  oluşumları  yer  yer 
tamamen ufalanmışlardır  (Levha  1,  Şekil  2).  Sfaleritin  çatlak-
ları pirit,  markasit,  rodokrositle  doldurulmuştur.  Sfaleriti  orna-
tan bu  minerallerden  pirit  ve  markasit  bazen  sfaleritin  etrafını 
çepeçevre sararak,  kuşakçıklar  oluştururlar.  Sfalerit  içinde 
nadiren kalkopirit  ayrılımlarına,  kuvars  ve  pirit  kapanımlarına 
rastlanır.

Pirit—Markasit; genellikle  birlikte  iç  içe,  yanyana  kenetli 
halde bulunduklarından,  burada  bir  arada  incelemeleri  uygun 
görülmüştür. Çoğunlukla  damarcıklar  oluşturan  bu  iki  mineral 
öz biçimli—yarı  öz  biçimli  kristaller  şeklinde  izlenirler  (Levha  1, 
Şekil 2).  Zaman  zaman  kolloidal  yapı gösteren pirit ve markasit 
kristalleri arasında  ve  içinde  sfalerit  kapanımları  bulunur.

Jamesonit: az  miktarda  kısmen  gang,  kısmen  de  sfalerit 
içinde bulunur.  Gang  içindeki  jamesonit  oluşumları  daha  çok
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LEVHA  -1

Şekil 1 . Büyütme  250  X,  Bayındır-Sarıyurt  yatağı,  idyoblastik  doku
gösteren  galenit  (G),  sfalerit  (S),  rutile  (R)  dönüşme gösteren
ilmenit  (1), gang (Gn), kalkopirit (K).

Şekil  2.  Büyütme  250  X,  Torbah-Taşkesik  zuhuru,  kataklastik  sfa-
lerit  (S)  içinde jamesonit  (J)  iğnecikleri.  Pirit  (P),  arsenopirit
(A) ve gang (Gn).

Şekil  3.  Büyütme  250  X,  Dursunbey  yatağı,  sfalerit  (S)  içinde  kalko-
pirit ayrılımları.  Galenit (G), sfalerit (S) ve gang (Gn).

Şekil  4.  Büyütme  400  X,  Dursunbey  yatağı,  kalkopirit  (K)  içinde
sfalerit  ayrılım  yıldızcıkları.  Gang  (Gn).

Şekil  5.  Büyütme  160  X,  Yenice—Handeresi  yatağı,  zonlu  ve  kataklas-
tik  yapı gösteren granat (Gr), galenit  (G)  tarafından ornatılmış,
kalkopirit  (K),  gang (Gn).

Şekil  6.  Büyütme  250  X,  Kurttaşı  zuhuru,  galenit  (G)  içinde  kalkopi-
rit  (K),  sfalerit  (S)  ve  pirit  (P)  kapanımları.  Galenit  dilinim
kamacık ve  çatlakları  içeriyor.

PLATE  -1

Figure  1  .  Magnification  250  X,  Bayındır—Sarıyurt  deposit,  galena
(G),  sphalerite  (S)  and  ilmenite  (partly  altered  to  rutile)
(I) exhibiting  idioblastic  texture;  chalcopyrite  (K)  and
gangue (Gn) are also present.

Figure  2.  Magnification  250  X,  Torbalı—Taşkesik  occurrence,  jameso-
nite  needles  (J)  in  sphalerite  (S); pyrite (P), arsenopyrite  (A)
and gangue (Gn) can also be seen.

Figure  3.  Magnification  250  X,  Dursunbey  deposit,  chalcopyrite  (K)
ex  solutions  in  sphalerite  (S);  galena  (G),  and  gangue  (Gn)
are also present.

Figure  4.  Magnification  400  X,  Dursunbey  deposit,  ex  solution  stars
of sphalerite in chalcopyrite  gangue  (Gn).

Figure  5.  Magnification  250  X,  Yenice—Handeresi  deposit,  zoned  and
fractured  garnet  (Gr)  demonstrating  replacement  by  galena
(G); chalcopyrite (K),  gangue (Gn).

Figure  6.  Magnification  250  X,  Kurttaşı  occurrence,  chalcopyrite  (K),
sphalerite  (S)  and pyrite  (P)  inclusions  in  galena that  exhibits
cleavage  and  fractures.

Şekiller  mikrofotolardan  faydalanılarak  çizilmiştir.

Figures are  sketched  from photomicrographs.
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sfalerit—gang  dokanağına  yakın kesimlerde  toplanmıştır.  Gang 
minerali rodokrosit  ve  kuvars  kristalleri  arasında  ve  içinde 
yerleşen jamesonit  minerali,  bazen  çok  güzel  çubuklar  ve  iğ-
necik biçimlidir.  En  fazla  400—500  mikron  uzunlukta  ve 
15—20  mikron  kalınlıkta  olan  bu  kristallerin  boyutları  bazen 
görülebilirlik sınırının  altına  (submikroskopik)  düşer.  Jamesonit 
iğnecikleri gang  içinde  eğilme,  bükülme  ve  kırılma  gösterirler.

Jamesonit sfalerit  kenarlarından  içine  doğru  büyüyüp 
geliştiği gibi,  sfalerit içinde  de  bulunur  (Levha  1,  Şekil  2). 
Bu durumda  jamesonit  sfaleriti  yer  yer  belirgin  halde  ornat-
maktadır. Sfalerit  içinde  bulunan  çubuk,  iğne  ve  tanecikler 
bazen paralel,  bazen  de  birkaç  yönde  uzayıp  sıralanırlar.  Ay-
rıca jamesonit,  gang  içinde  bulunan  bazı  ufak  sfalerit  ve  pirit 
oluşumlarının etrafını  çepeçevre  sarar.

Arsenopirit; eser  miktarda,  öz  biçimli  rombusal  kristaller 
şeklinde gang  içinde  görülür  (Levha  1,  Şekil  2).  Çok  güzel 
ikizler oluşturan  arsenopirit  kristalleri  bazen  toplu  halde  bulu-
nurlar. Arsenopirit  kristalleri  arasında  nadiren  jamesonit taneleri 
izlenmiştir.

Kökeni

Taşkesik zuhuru  içerdiği  mineral  parajenezi  bakımından 
hidrotermal kökenli  bir  oluşuktur.  Yalnız  cevher  içerikli  bu 
çözeltilerin metamorfizma  sonucumu mobilize  olup  ortaya çıktığı, 
yoksa  bir  mağmatik  kayaç  tarafındanmı getirildiği kesin olarak  
bilinmemektedir.  Zuhurda  markasit  gibi  düşük sıcaklık ürünü  
olabilecek  bir  mineralin  bulunması,  burada cevherleşmeyi oluşturan  
hidrotermal  eriyiklerin  epitermal olduğuna işaret  eder.

BALIKESİR-DURSUNBEY KURŞUN-ÇİNKO YATAĞI

Jeolojik Konum

Dursunbey kurşun—çinko  yatağı,  ilçenin  güneyinde  bulu-
nur (Şekil  1).  Sahanın  en  önemli  kayaçları  riyodasit,  grano-
diyorit, Üst  Kretase  kireçtaşı,  kristalin  şistler,  mermer  ve 
gnayslardır.

Riyodasit yatağın  yakın  çevresinde  çok  dar  alanlar  içinde 
ortaya çıkan  en  genç  kayaç  birimidir.  Yatak  çevresinde  geniş 
bir alanda  yüzeylenen  granitik—granodiyoritik  kayaçların 
cevherleşme ile  yakından  ilgisi  vardır.  Granitik—granodiyoritik 
kayaçlar  sahada  yaygın  bulunan  metamorfik  kayaçlarla  Üst 
Kretase kireç  taşlarını  keserek  yükselmişler,  intrüzyon  çevre-
sinde genişliği  birkaç  yüz  metre  ile  1  km.  arasında  değişen  bir 
kontakt zonu  oluşmuştur  (Takashima,  1974).  Sahanın  kuzey 
kesiminde bulunan  Üst  Kretase  kireçtaşı  ile  metamorfik  seri 
arasında belirgin  bir  uyumsuzluk  yüzeyi  görülmektedir.

Geniş alanlara  yayılmış  metamorfik  seri  gnays,  mika—ku-
vars şist,  klorit—kuvars  şist,  ve  mermerlerden  oluşmaktadır. 
Sahanın en  yaşlı  kayaçlarını  oluşturan  metamorfikler  genellikle  K  
45°  —  75°  B  doğrultulu  ve  20°  —  30°  KD  eğimlidirler. Şistler 
içerisinde  bulunan  mermer  mercek  ve  tabakalarının kalınlıkları 
bazen  5—10  m'ye  varmaktadır.

Kontakt zonu  içinde  ortaya  çıkan  cevherli  alan  KB—GD 
doğrultusunda 250—300  m  süreklilik  gösterir.  Genişliği  100 
m olan  cevherli  zonun  kalınlığı  20,  derinliği  yaklaşık  100  m'dir. 
tntrüzyonun hemen  sınırında  granat,  diyopisid,  manyetit,  pirit, 
pirotin  gibi  mineraller  içeren  iç  kontakt  zonu,  diyopsid, epidot, 
aktinolit,  tremolit,  klorit  ve  sülfid  mineralleri  içeren dış 
kontakt  zonuna  geçiş  gösterir.  Cevherleşme  zengin  bir zonla 
bunun  çevresinde  fakir  bir  zonu  kapsamakta  ve  iki  zon 
arasında geçiş  görülmektedir.  (Takashima,  1974).

Sahadaki faylar KD—GB ve D—B doğrultulu olup, bu doğ-
rultudaki faylara dik faylar genellikle ufak faylardır.

Dursunbey yatağının  ortalama  cevher  tenörü  yaklaşık olarak %
7  Zn  ve  %5  Pb  olarak  saptanmıştır  (Özocak,  1970; Göktepeli ve 
diğerleri,  1975).

Mineraloji

Dursunbey yatağı  örneklerinin  parlak  kesitlerinde  sırasıyla 
sfalerit, galenit,  manyetit,  prit,  kalkopirit,  hematit,  ilmenit—ru-
til ve pirotin  izlenmiştir.

Sfalerit; en  fazla  1  mm  büyüklükte  yuvarlağımsı  tanecikler 
şeklinde en  sık  izlenen  maden  mineralidir.  Bazen  kalkopirit 
ve galenitli  kenetli  halde  bulunan  sfalerit,  hemen  her  zaman fazla 
sayıda  kalkopirit  ayrılımları  içerir.  Bu  ayrılımlar  sfalerit tanelerinin iç  
kesimlerinde  nisbeten  daha  iri  ve  daha  fazla sayıdadır. Dış  kesimlere  
doğru  kalkopirit  ayrılımları  azalmakta ve en  dışta  bazen  hemen  hiç  
görülmemektedirler.  Kalkopirit ayrılımları bazen  sıralanarak  
sfaleritin  zonlu  yapısını  çok  belirgin şekilde  ortaya  çıkarırlar  (Levha  1,  
Şekil  3).  Sfalerit  içinde ayrıca çok  az  sayı  ve  miktarda  da  galenit  
kapanım  ve  sokulum tanecikleri görülür.  Kataklastik  doku  gösteren  
sfalerit  oluşumları yer  yer  galenit  tarafından  ornatılmıştır.  Sfaleritin  
çatlakları galenit  yanında  bazen  gang  mineralleri  ile  de  doldurulmuş-
tur.

Galenit; sfaleritten  sonra  en  fazla  miktarda  izlenen  maden 
mineralidir. Genellikle  iri  taneli  kristaller  oluşturan  galenitlerin 
çevresi bazen  sfaleritle  sarılmıştır.  Yer  yer  galenit  içinde  çok ufak 
kalkopirit  ve  sfalerit  tanecikleri  izlenmektedir.  Galenit bazen 
kataklastik  yapı  göstermekte  olup,  bu  galenitin  oluşumundan sonra  
deformasyona  uğradığını  gösterir.  Galenitin  sfaleritin etrafını  sarmış  
olması  bu  iki  mineralin  aynı  zamanda  oluştuklarını gösterir.

Manyetit; öz  ve  yarı  öz  biçimli,  bazen  öz  biçimsiz  ufak kristaller 
halinde  izlenmiştir.  Gang  içine  saçılmış  halde  bulunan manyetit,  
çok  az  da  olsa  hematite  dönüşme  (martitleşme) gösterir. Manyetit  
yer  yer  belirgin  kataklastik  yapı  göstermekte olup, bazen  belirgin  
olarak  sülfit  mineralleri  tarafından  ornatılmıştır.

Pirit; çoğunlukla  öz  biçimli,  yarı  öz  biçimli  kısmen  de  öz 
biçimsiz olarak  izlenirler.  Bazen  gang  içinde  yalnız  başına, bazen de  
kalkopirit  ve  diğer  sülfidlerle  kenetli  halde  bir  arada bulunan piritler  
genellikle  kataklastik  doku  gösterirler.

Kalkopirit; allotriomorf  oluşumlar  halinde  izlenmiş  olup, bazen 
içinde  kalkopirit  ayrılımları  içeren  sfalerit  damar  ve  taneleri 
kapsarlar.  Ayrıca  çok  az  sayı  ve  miktarda  ufak  galenit taneleri içeren  
kalkopirit  oluşumları,  kataklastik  yapı  gösterirler. Kalkopirit,  
ayrılımlar  şeklinde  sfalerit  içinde  bulunmakta, kendisi de  bazen  
yıldızcıklar  şeklinde  sfalerit  aynlımları  içermektedir (Levha  1,  Şekil  
4).  Bazen  kümeleşmeler  halinde  görülen sfalerit  yıldızcıkları,  
cevherleşmenin  yüksek  ısıda  oluştuğuna işaret  ederler  (Ramdohr,  
1975).  Bazen  çok  ufak  oluşumlar şeklinde  gang  mineralleri  içine  
dağılan  kalkopirit  tanecikleri gangla iç  içe,  yanyana  lamelli  bir  
büyüme  dokusu  oluştururlar.

Hematit; az  miktarda  manyetitin  martitleşmesi  sonucu, 
kısmen de  çubukçuklar  ve  çubukcuk-demetleri  şeklinde gang içinde  
izlenir.

İlmenit+Rutil; çoğunlukla  çubukçuklar  (Levha  kesitleri) halinde 
bulunur.  Genellikle  şistoziteye  uyumlu  sıralanmış ilmenit levha  ve  
taneleri  yan  kayaç  olan  metamorfik  şistlerden alınmış en  yaşlı  
mineraldir.  Daha  sonra  cevherleşme  esnasında kenar ve  çatlakları  
boyunca  kısmen  rutile,  nadiren  de  titanite dönüşmüştür.
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Pirotin; çok  az  miktarda  izlenen  en  yaşlı  siilfid  minerali-
dir. Genellikle  iç  kontak  zonundan alınan  örneklerde  özlenmek-
tedir. Öz  biçimsiz  pirotin  oluşumları  nadiren  pirit  ve  ara  ürüne 
dönüşme gösterirler.

Parlak kesitlerin  hazırlandığı  örneklerden  yapılan  ince 
kesitlerde gang  mineralleri  olarak;  granat,  diyopsid,  epidot, şelit, 
aktinolit,  tremolit,  klorit,  serisit,  kuvars  ve  kalsit  izlenmiştir.  
Öncelikle  granat,  diyopsid  ve  epidot  kataklastik  yapı göstermekte 
ve  kataklastik  çatlakları  bazen  sülfid  mineralleri tarafından 
doldurulmuş  olarak  görülmektedir.  Diğer  silikatlar da yer  yer  
sülfidler  tarafından  belirgin  şekilde  ornatılmışlardır.

Kökeni

Dursunbey yatağı  tipik  bir  kontakt  metasomatik  yataktır. 
Cevherleşme granodiyorit  intrüzyonu  ile  metamorfik  şistlerin 
dokanağında oluşmuştur.  Cevher  içerikli  hidrotermal  eriyikler 
granodiyorit tarafından  mobilize  edilmiştir.  Yan  kayaç  meta-
morfik şistlerin  kısmi  ornatılması  sonucu  Dursunbey  çinko—
kurşun yatağı,  bir  "hidrotermal  kontakt  metazomatik"  yatak 
olarak nitelenebilir.  Skarn  mineralleri  Dursunbey  yatağının 
granodiyorite bağlı  kontakt  bir  yatak  olduğunun  en  iyi  kanıt-
larıdır.

ÇANAKKALE-YENİCE-KALKIM-HANDERESİ KURŞUN-ÇİNKO 
YATAĞI

Jeolojik Konum

Handeresi yöresinde birlikte  ele  alınması  gereken  çok  sayıda zuhur 
bulunur.  (Şekil  1).  Yörenin  başlıca  kayaçları  granitik—

granodiyoritik intrüzyonlarla,  daha  yaşlı  metamorfik  şistlerdir. 
Granitler ve  Granodiyoritler,  Handeresi  cevherleşmesiyle çok 

yakından  ilişkilidirler.  Metamorfik  şistler  Handeresi  yöresinde çok  
geniş  bir  alanda  görülürler.  Belirgin  yapraklanma gösteren şistler  

içerdikleri  minerallere  göre  isimlendirilmekte ve yer  yer  kalk—şist  
mercek  ve  tabakaları  kapsamaktadırlar. Genel doğrultuları  GGD—

KKB,  eğimleri  25°-60°  D    olan şistlerden karbonatlı  (kalsit),  
serisitli,  kloritli  ve  killileri  birkaç ayrı düzey  halinde  cevher  

mineralleri  içerirler.    İntrüzyonun kontakt zonunda, cevherli  
düzeylerle  birlikte  granat,  diyopsid, aktinolit, epidot,  albit,  

tremolit,  klorit,  serisit,  kuvars  ve kalsit gibi skarn  mineralleri  de  
bulunmaktadır  (Kızılkaya,  1965).

Handeresi yöresinde  görülen  Çatalak  dere  kurşun—çinko 
yatağı K  60°  D  doğrultulu  ve  30°  D  eğimli  bir  bant  olarak 
ortaya çıkmaktadır.  Kontakt  zonu  içerisinde  bulunan  bu 
cevher zonu  0.5—1  m.  kalınlıkta  olup,  içinde  cevher  mineralleri 
açısından çok  fakir  kesimler  bulunmaktadır.  Handeresi  içindeki 
diğer cevherli  zonlar  Çatalak  dere  cevherleşmesinin  devamı 
gibidir.

Mineraloji

Handeresi zuhurları  örneklerinin  parlak  kesitlerinde  sıra-sıyla 
galenit, sfalerit,  pirit,  kalkopirit,  manyetit,  hematit,  kovelin ve 
limonit  izlenmiştir.

Galenit; öz  biçimli,  yarı  öz  biçimli  ve  öz  biçimsiz  iri kristaller 
halinde  sfaleritle  iç  içe,  yanyana  büyümüş  olarak bulunur. Galenit,  
bazen  kalkopirit  ve  sfaleritle  kenetli  halde bulunmakta olup,  içinde  
yuvarlağımsı  sfalerit  ve  kalkopirit tanecikleri içermektedir.  Bu  
sfalerit  ve  kalkopirit  tanecikleri daha çok  kapanımlara  
benzemektedirler.  Galenit  idyomorf granatların arasını  doldurmuş  
ve  granatları  tamamen  sarmış olarak ta  bulunur.  Galenit  içindeki  
kama  ve  kamacık  biçimli dilinim kırılma  boşlukları  değişik  
doğrultulara  yöneliktirler. Çok iri  taneli  zonlu  yapı  gösteren  
idyomorf  granatlar  içinde

ufak galenit  tanecikleri  bulunur.  Bunlar  galenitin  granatı  ornat-
ması sonucu oluşmuştur (Levha  1,  Şekil  5).

Sfalerit; genellikle  aliotriomorf,  yuvarlağımsı  iri  taneli oluşumlar 
halinde  bulunur.  Galenit  ve çok az kalkopiritle  kenetli halde  
izlendiği  gibi,  yalnız  başına  bulunan  sfalerit  kristallerine de rastlanır.  
Sfalerit  nadiren  öz  ve  yarı  öz  biçimli  kristaller oluşturmaktadır. 
Sfaleritin  iç  yansıtmalarının  oldukça  açık renkli olması,  FeS  
bakımından  fazla  zengin  olmadığına  işaret eder. Sfalerit  kısmen  
kalkopirit  ayrılımları  içermektedir.  Sfalerit oluşumları  bazen  
içlerinde  gang  minerali  kap  siy  arak  idyoblastik doku  gösterirler.  
Sfaleritte  galenit  gibi  idyomorf  granatların etrafını  çepeçevre  
sarmakta,  granat  ve  pirit  gibi  minerallerin çatlaklarını  
doldurmaktadır.

Pirit; az  miktarda  öz  biçimli,  yarı  öz  biçimli  ve öz  biçimsiz 
kristaller, ayrıca  iskeletler  şeklinde  bulunur.  Pirit  yer  yer  katak-
lastik yapı  göstermekte  olup,  çatlakları  diğer sülfid  mineralleriyle 
doldurulmuştur.  İncelenen  örneklerde  piritin,  öncelikle öz ve  yarı  
öz  biçimli  olanlarının  en  yaşlı sülfid  mineralleri olduğu kanısına  
varılmıştır.

Kalkopirit; genellikle  allotriomorf  oluşuklar halinde,  kalkopirit 
ayrılımı  içeren  sfalerit  taneleri  ile  kenetli  halde  bulunmaktadır. 
Bazen  sfalerit—kalkopirit  büyümesine  galenit  de  katılmaktadır. 
Ayrıca  dörtgen  biçimli  kalkopirit  tanecikleri  de izlenmiştir. Sfalerit  
içinde  ayrılımlar,  galenit  içinde kapanımlar halinde izlenebilen  
kalkopirit,  bazen  piritlerin  kataklastik çatlaklarını doldurarak  
piritten  daha  genç  olduğunu  ortaya koyar. Yer  yer  kataklastik  doku  
gösteren  kalkopirit  taneleri görülmüş ve  kalkopiritin  kenar  ve  
çatlakları  boyunca  kovelin  + limonite dönüştüğü  saptanmıştır.

Manyetit; eser miktarda  olup,  gang  içinde  yarı  öz  biçimli, öz 
biçimsiz  ufak  oluşuklar,  veya  granat  çatlaklarını  dolduran çok ince  
damarcıklar  halinde  izlenmiştir.  Genellikle  kısmen hematite 
dönüşme gösteren   manyetit  taneleri  keçemsi  bir doku gösterirler.

Hematit, manyetitten  biraz  daha  fazla  bulunursa  da,  kısmen 
manyetitten  dönüşerek  oluşmuştur.  Çoğunlukla  ışınsal çubukcuk 
(Levha  kesiti)  demeti  şeklinde  izlenen  hematit, bazen tek  
çubukcuk  ve  iskelet  biçimli  oluşuklar  halindedir.

Kovelin +  limonit; kalkopirit  ve  piritin  dönüşmesi  sonucu 
oluşmuş ikincil  minerallerdir.  Bu  minerallere  daha  çok  cevher-
leşmenin dış  tesirlere  açık  olduğu  kesimlerde  rastlanır  ve  böyle 
yerlerde  bazen  galenit  te  serusite  dönüşme  gösterir.  Fakat  bu tür 
ikincil  minerallere  Handeresi  zuhurlarında çok eser miktarda 
rastlanır, incelenen  parlak  kesitlerin  örneklerinden  yapılan ince 
kesitlerde  gang  mineralleri  olarak;  çok  güzel  zonlu  yapı gösteren öz  
biçimli  granat  (Levha  1,  Şekil  5),  diyopsid,  epidot, aktinolit, 
tremolit,  albit,  zoisit,  klorit,  serisit,  kuvars  ve  kalsit izlenmiştir.

Kökeni

Handeresi zuhurları  Dursunbey  yatağında  rastlanan  hemen 
tüm maden  ve  gang  minerallerini  içermekte  olup,  jeolojik yapısı 
bakımından  ona  çok  benzemektedir.  Handeresinde  de cevherleşme 
benzer  metamorfik  şistler  (öncelikle  kalk  şist) içinde granitik  —  
granodiyoritik  intrüzyonun  kontakt  zonu içinde yer  almaktadır.  
Cevherli  zon  intrüzyona  100—200  m gibi çok yakın  bir  uzaklıkta  
bulunmaktadır.  Böylece  Handeresi yöresinde de  kontakt  zuhurlar  
oluşmuş  ve  cevher  getirici olarak granitik—granodiyoritik  magma  
kabul  edilmiştir.  Asidik magmaya bağlı  cevher  içerikli  eriyiklerin  
getirdiği  mineraller yan kayaç  şistler  içine  öncelikle  kolayca  
girebilecekleri  şisto-
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zite aralıklarına,  ayrıca  boşlukları  seçerek  ve kolayca  reaksiyona 
girebilecekleri mineralleri  (Örneğin  CaO  bakımından  zengin 
mineraller) ornatarak  yerleşmişler,  böylece  şistoziteye  uyumlu 
sıralanmış maden  mineralleri  içeren  benekli  ve  bantlı  cevherler 
oluşturmuşlardır.

ÇANAKKALE-YENİCE-KURTTAŞI-ARAPUÇAN-SOFULAR 
KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARI

Jeolojik Konum
Bölgede bulunan  Kurttaşı,  Arapuçan  ve  Sofular  yatakları 

jeolojik yapı  ve  mineral  parajenezleri  bakımından  benzerlik 
gösterdiklerinden birlikte  ele  alınacaklardır.  Yenice  ilçesinin 
yaklaşık 25  km  kuzeyinde,  Kurttaşı  köyünün  1  km  batı—ku-
zeybatısında bulunan  Kurttaşı  zuhuru  (Şekil  1)  çevresindeki 
başlıca kayaçlar,  metamorfik  şistler,  kireçtaşı,  kumtaşı  ve 
granitik—granodiyoritik intrüzyonlardır.  Metamorfik  şistler  sa-
hada yaygın  olarak  bulunur,  serizit  ve  klorit  şist  birimlerinden 
oluşurlar. Granodiyorite  yakın  kesimde  bulunan  kontakt 
zonunda, şistler  içinde  tipik  skarn  mineralleri  oluşmuştur. 
Kumtaşı, 50—60  m  kalınlıkta  olup  killi  şist  bantları  içerir  ve 
alttaki metamorfik  şistlerle  uyumludur  (Yücelay,  1970).  Kireç-taşı, 
kumtaşının  üzerinde,  bazen  kumtaşı  içinde  mercekler halinde 
izlenir.  Cevherleşmenin  yaklaşık  4—5  km  güneyinde, Sofular köyü  
doğusunda  ortaya  çıkan  granitik—granodiyoritik sokulumlar 
yöredeki  en  genç  kayaç  birimini  oluştururlar.  Tüm kayaç 
birimlerinin  tabakalarıma  ve  yapraklanma  doğrultuları KKD—
GGB; eğimleri  doğuyadır.  Sahada  çeşitli  yönde  görülen faylardan 
yaklaşık  K—G  yönlü  olanların  cevherleşme  ile  yakın ilişkisi vardır.  
Şistler,  cevherli  fayların  doğrultuları  boyunca 2—3 m  genişlikte  
şeritler  boyunca  silisleşmişlerdir.  Faylar boyunca merceğimsi,  
sucuğumsu  şekil  gösteren  cevher  damarları dışa doğru  tenörce  
fakirleşir.  Kontakt  zonu  içinde  de  çok zayıf yöresel  cevherleşmeler  
izlenir.

Kurttaşı zuhurlarına  çok  yakın  bulunan  Arapuçan  kurşun 
yatağı kumtaşı  içinde  bulunan  paralel  faylara  bağlı,  damar 
biçiminde bir  cevherleşmedir.  DKD—BGB  yönlü  cevher  damarı 
ile birlikte  boyutları  yer  yer  3-4  cm'yi  bulan  öz  biçimli,  iri 
kuvars kristalleri  bulunmaktadır.

Sofular köyü  yakınında  bulunan  zuhurlar  da  yaklaşık 
D—B doğrultulu  faylar  içerisinde  yataklanmışlardır.  Ancak  bun-
lar farklı  olarak  sokulum  kontakt  zonu  içerisinde  bulunurlar. 
Bu zonda  maden  mineralleri  yanında  tipik  skarn  silikatları  da 
bulunur.

Mineraloji

Kurttaşı, Arapuçan  ve  Sofular  yatakları  örneklerinin  par-
lak kesitlerinde  sırasıyla  galenit,  sfalerit,  pirit,  kalkbpirit,  hema-
tit, manyetit,  kovelin  ve limonit  izlenmiştir.

Galenit; fazla  miktarda  ve  iri  taneler  halinde,  kısmen 
sfaleritle, bazen  kalkopirit  ve  piritle  iç  içe  yan  yana  büyüme 
göstermektedir. Galenit  çoğunlukla  öz  biçimli  ve yarı  öz  biçimli 
bazen öz  biçimsiz  kristaller  halinde  bulunmaktadır.  Galenit içinde 
çok  ufak  kalkopirit,  sfalerit  ve  pirit  tanecikleri  yanında granat ve  
kuvars  taneleri  de  izlenmiştir.  (Levha  1,  Şekil  6). Galenit içinde  çok  
fazla  sayıda  bulunan kamacık  biçimli  dilinim kırılma boşlukları  
değişik  doğrultulara  yöneliktirler.  Galenit, yer yer  kenar  ve  
dilinimleri  boyunca  serüzite  dönüşme  gösterir.

Sfalerit; galenitten  biraz  daha  az  olmakla  birlikte,  megas-
kopik (çıplak  gözle)  izlenebilecek  çoğunluktadır.  Diğer  sül-
fid mineralleriyle  iç  içe,  yan  yana  büyümüş  sfalerit  genellikle 
kalkopirit ayrılımları  içermektedir.  Daha  çok  iri  özbiçimsiz 
sfalerit tanelerinin  iç  kesimlerinde  bulunan  kalkopirit  ayrılım-
ları, bazen  sfalerit  içindeki  sıralanış  ve  dizilişleriyle  sfaleritin

zonlu yapısını  ortaya  çıkarırlar.  İri  taneli  sfalerit  oluşumlarında yer 
yer  belirgin  kataklastik  yapı  görülür.  Yer  yer  çok  az  miktarda 
smitsonite  dönüşme  gösterir.

Pirit; çoğunlukla  öz  biçimli,  yarı  öz  biçimli  kristtaller, 
bazen daha  genç  öz  biçimsiz  oluşuklar  halinde  izlenmiştir,  öz 
biçimli ve  yarı  öz  biçimli  pirit  kristalleri  en  yaşlı  sülfid  minerali 
olup, diğer  sülfidler  ve  öz  biçimsiz  piritler  tarafından  ornatıl-
mışlardır. Tane  irilikleri  ortalama  0.5  mm.  olan  bu  pirit  kristal-
leri, diğer  sülfid  mineralleri  ve  gang  mineralleri  içinde  ve arasın-
da  yüzmekte,  ayrıca  bu  minerallerin  sokulumu  sonucu  yer  yer 
bu minerallerden  tanecikler  içermektedirler.  Piritin  zaman 
zaman kataklastik  doku  gösterdiği  de  görülür.  Yer  yer  kenarlar 
boyunca limonite  dönüşme  gösterir.  Piritler  bazen  kolloidal 
dokulu oluşumlar  halinde  bulunurlar.  Bu  tür  piritlere  daha  çok 
yan kayaç  içinde  rastlanır.

Kalkopirit; az  miktarda  sfalerit  ve  galenitle,  bazan  piritle 
kenetli halde  bulunur.  Kalkopirit  içinde  sfalerit  tanecikleri 
izlendiği gibi,  sfalerit  ve  galenit  içinde  de  kalkopirit  kapanım-
ları bulunur.  Genellikle  öz  biçimsiz  ince  taneli  oluşumlar 
halinde gözlenen  kalkopiritler,  bazen  belirgin  kataklastik  yapı 
gösterirler. Yer  yer  limonite  dönüşme  gösterirler.

Hematit; genellikle  ufak  çubuk  ve  çubukcuk  toplulukları 
halinde bulunur.  Hematit  çubukcukları  içinde  manyetit  artıklarına 
rastlanmış  olması,  bunların  manyetitten  dönüştüğüne işaret eder.  
Dolayısıyla  örneklerdeki  hematitler  martitleşme sonucu olarak  
düşünülebilir.  Ayrıca  hematit  çubukcuklarının öz biçimli  ve  yarı  öz  
biçimli  piritler  içinde  bulunması, bunların en yaşlı  sülfid  minerali  
olarak  kabul  edilen  piritten  de  daha yaşlı olduğunu  gösterir.

Manyetit; eser  miktarda,  bazen  hematitler  içinde  artıklar 
şeklinde, bazen  piritler  içinde  kapanımlar  halinde  izlenmiştir.  
İçinde  galenit,  kalkopirit  sokulumları  da  içerebilen  manyetit belki  en  
yaşlı  cevher  mineralidir.

Kovelin +  Limonit;  kalkopirit  ve  piritin  ayrışması  sonucu 
oluşmuş ikincil  minerallerdir.  Bunlardan  kovelin,  galenit  ve sfalerit 
taneleri  etrafında  kuşakcıklar  oluşturur.  Buna  karşılık limonite, prit  
ve  kalkopirit  psodomorfu  şeklinde  ayrıca  çatlak ve boşluk  dolgusu  
olarak  rastlanır.

Örneklerin ince  kesitlerinde  fazla  miktarda  hidrotermal kuvars 
yanında,  kalsit,  epidot,  klorit  ve  serisit  izlenmiştir. Sofular yöresinde  
ayrıca  çok  güzel  zonlu  yapı  gösteren  granatlar, diyopsit  ve aktinolit  
saptanmıştır.

Sofular köyünün  çok  yakınında  bir  aplit  granit  damarından 
alınan örneklerde  maden  mineralleri  olarak  kalkopirit,  hematit, 
manyetit (büyük  kısmı  muşketoffit)  şeklinde  (Levha  II,  Şekil 1),  
sfalerit  ve  linneit  izlenmiştir.  Bu  örneklerde  kalkopirit içinde 
yıldızcıklar  şeklinde  bulunan  sfalerit  ayrılım  toplulukları 
saptanmıştır. Çok  ufak  (en  fazla  200  mikron)  öz  ve  yarı  öz biçimli 
linneit  kristalleri  bazen  iskeletler  şeklinde  olmakta  ve hemen her  
zaman  kalkopirit  içinde  veya kalkopirit—pirit  kontağında yer  
almaktadır  (Levha  II,  Şekil  2).  Kataklastik  doku gösteren 
linneitlerin  çatlakları  kalkopiritle  dolmuştur.  Linneite yalnız bu  
zuhurda  rastlanmıştır.

Kökeni

Faylara bağlı  olarak  ortaya  çıkan  Kurttaşı,  Arapuçan  ve Sofular 
zuhurları  hidrotermal  kökenli  cevherleşmelerdir.  Yataklanma yeri  
olarak  metamorfik  şistler  veya  kumtaşı  içindeki tektonik hatları  
seçen  cevher  içerikli  hidrotermal  eriyikler  yine bu yörede  ortaya  
çıkan  granitik—granodiyoritik  intrüzyon tarafından getirilmiştir.  
Fakat  burada  cevherleşmeyi  sağlayan
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cevher içerikli  hidrotermal  eriyikler  intrüzyonun  kontakt  zo-
nuna çok  yakın  bulunan  fay  hatlarını  seçmiştir.  Ayrıca  kontakt 
zonunda da  aynı  maden  minerallerini  çok  daha  az  miktarlarda 
kapsıyan cevherli  kesimler  bulunmaktadır.

BALIKESİR-BALYA KURŞUN-ÇİNKO YATAĞI

Jeolojik Konum

Balya madeni  Balıkesir  ile,  Balya  ilçesi  çevresinde  ve 
altında bulunan  bir  kurşun  yatağıdır  (Şekil  1).  Balya  madeni 
çevresinde Tersiyer  yaşlı  volkanik  ve  tortul  kayaçlar,  Grano-
diyorit, Jura  yaşlı  kireçtaşları,  Triyas  yaşlı  tortul  kayaçlar, 
Permiyen yaşlı  kireçtaşı  ve  Epi-metamorfik  şistler  bulunmaktadır.

Tersiyer Yaşlı  Kayaçlar,  geniş  bir  alan  kaplarlar  ve  öncelikle 
dasitik—andezitik  volkaniklerle, bunlardan  oluşan  aglomera ve 
tüflerden  oluşurlar  (Akyol,  1979).  Bu  volkanik  ve  piroklastik kay-  
açlarla  uyumlu  tabakalanma  gösteren  tüfitler,  aglomeratik kum-  
taşları  ve  tatlı  su  kireç  taşlarından  oluşan  tortullar  da 
bulunmaktadır. Meer  Mohr  (1959)  bunları  Orta  Eosen—Üst 
Miyosen yaşlı  olarak  düşünmektedir.  Doğrultuları  KD  GB olan lav  
akıntıları  yanında  dayk  ve  sillere  de  rastlanmaktadır.

Granodiyorit, Balya  madenine  12  km  uzaklıkta  Yenice ilçesi 
güneyinde  mostra  vermektedir.  Granodiyorit  intrüzyonu 
metamorfik şistler  ve  andezitlerle  dokanak  oluşturmakta  ve 
andezitle dokanağında  kontakt  zonun  bulunmayışı,  granodiyo-
ritin volkaniklerden  daha  yaşlı  olduğunu  göstermektedir.  Kaaden 
(1957)  ve  Meer  Mohr  (1959)  yaptıkları  çalışmalarda  intrüzyonun 
yaşını  kesin  olarak  belirtmemişlerdir.

Jura Kireçtaşları,  Tersiyer  yaşlı  kay  açlarla  uyumsuz  olarak 
örtülmüş, Tersiyer  volkanikleri  ile  dokanaklarında  rekristalize 
olmuşlardır.

Triyas Yaşlı  Kayaçlar,  pelitik  şeyller,  ince  taneli  kum taşları 
kireçtaşları  ve  çakıl  taşlarıdır.

Permiyen Kireçtaşı,  kumlu  kireçtaşı,  kireçtaşı  konglomeraları 
ve  arkozlarla  arakatkıhdır.  Bazen  dolomitik  kireçtaşlarına geçiş  
gösterirler.  Epi—metamorfik  şistler,  fîllitler,  serisit—klorit şistler  ve  
serisit  kuvarsitlerden  oluşurlar.  Sahanın  en yaşlı kayaçlarını  
oluşturan  şistler  genellikle  Jura  kireçtaşları altında yer  
almaktadırlar.

Balya madeni  yöresinde  kuvvetli  bir  tektonizmanın  izlerini 
taşımaktadır. KD—GB  doğrultulu  faylar yanında D—B  ve KKB—
GGB doğrultulu  faylar  da  bulunmaktadır.  Triyas  ve  Permiyen yaşlı 
kayaçlar  tektonizmadan ileri  derecede  etkilenmiş  ve bunun sonucu 
olarak  kıvrılmış,  kırılmış  ve  birbirleri  üzerine  itilmişlerdir (Meer  
Mohr,  1959).  Balya  madende  cevherleşme  Tersiyer yaşta dasitler  
içinde  yüzen  kireçtaşı  bloklarına  bağlı  olarak bulunmaktadır. 
Cevherleşme  kireçtaşı  kütleleri  içinde  tipik skarn mineralleşmesi  
halinde  veya  kireçtaşı  içinde  çatlak  ve boşluk dolgusu  şeklinde  
görülür.  Cevherleşmenin  oluştuğu kireçtaşı kesimlerinde  
mermerleşme  yanında,  dolomitleşme ve silisleşme  de  bulunur.

Mineraloji

Balya madeni  örneklerinin  mikroskopla  incelenmesi  sonucu 
parlak kesitlerde  sırasıyla  galenit,  pirit,  sfalerit,  kalkopirit, 
tetrahedrit, manyetit,  pirotin,  antimonit,  arsenopirit,  boulan-
jerit, jamesonit,  heyrovskyit,  bizmutit  ve  nabit—bizmut  izlen-
miştir. Ayrıca  yer  yer  realgar  ve  orpiment  gibi  mineraller  de görülür.

Galenit; genellikle  üst  düzeylere  doğru  artmakta  ve  fazla 
miktarda bulunmaktadır.  Galenit  çoğunlukla  iri  taneli  ve 
kataklastik bazen  tamamen  parçalanmış,  ufalanmış  kristaller 
halinde izlenir.  Galenit  ve  sfalerit,  bazen  çok  ufak  tenecikler halinde 
yanyana  iç  içe  büyümüşlerdir.  İri  taneli  galenit  kristal-

leri içinde  yer  yer  çok  ufak  öncelikle  yuvarlağımsı  sfalerit, 
kalkopirit ve  eser  sayıda  tetrahedrit—tennantit  tanecikleri  bu-
lunmaktadır. Bir  parlak  kesitte  galenitin  boulanjeritten  bir 
kuşakla sarılmış  olduğu  görülmüştür.  Galenit  kenar,  dilinim 
ve çatlakları  boyunca  yer  yer  çok  az  miktarda  serrusite  dönüş-
müştür.

Pirit; genellikle  kireçtaşı  dokanaklarına  yakın  kesimlerde 
toplanmış olarak  galenitten  sonra  en  fazla  miktarda  izlenen 
maden mineralidir.  Pirit  öz  veya  yarı  öz  biçimli,  kısmen  öz 
biçimsiz kristaller  halinde  bulunur.  Öz  biçimsiz  piritler  ço-
ğunlukla sfaleriti  kesen  damarcıklar  şeklindedirler.  Ayrıca 
iskelet biçimli  ve  idyoblastik  doku  gösteren  piritlere  de  rastlanır. 
İdyoblastik piritler  içinde  gang  mineralleri  izlenir.  Piritin  çok az bir  
kısmı  tetrahedritle  birlikte  kürecik  ve  elipsoidal  biçimli tanecikler 
şeklinde  kalkopirit  içinde  yer  alır.  Bütün  bu  değişik pirit oluşumları  
yanında  kalkopirit  içinde  azami  5—10  mikron büyüklükte tanecik  
yığışımları  halinde  görülen  piritler, tetrahedrit damarlarına  paralel  
yönde  uzanan  damarcıklar  oluştururlar. Yer yer  rastlanan  
konsantrik  kabuklu,  böbreğimsi  yapı  gösteren piritler, olasılıkla  
pirotinden  dönüşerek  oluşmuştur.  Öz  biçimli-yarı öz  biçimli  
piritler  genellikle  iri  kristaller  halinde  olup, yer yer  belirgin  
kataklastik  doku  gösterirler.  Bu  tür  piritler  en önce oluşmuş,  
çevreleri  diğer  sülfid  mineralleriyle  sarılmış,  ara ve kataklastik  
çatlakları  doldurulmuştur.  Pirit  kristalleri  içinde bazen ufak  galenit,  
sfalerit  ve pirotin  tanecikleri  bulunmaktadır. Bunlardan galenit  ve  
sfalerit  piritten  daha  genç  olup,  pirit  içine sokulumlar şeklinde  
girmiş,  buna  karşılık  pirotin  kapanımlar halinde bulunmaktadır.  
Ayrıca  piritler  içinde  kalsit  ve  öz biçimli kuvars  tanecikleri  de  izlenir.  
Bu  mineraller  bazen piritin zonlu yapısının  ortaya  çıkmasına  
katkıda  bulunurlar.

Sfalerit; allotriomorf  ve  kataklastik  oluşumlar  şeklinde, 
bazen skarn  silikatları  içinde  damarcıklar  oluşturmuş  halde 
gözlenmiştir. Yer  yer  tamamen  ufalanmış  olarak  bulunan 
sfalerit kırmızı—kahverengi  iç  yansımalar  göstermekte  ve  içinde 
farklı rölyefler  halinde  ortaya  çıkmış  çok  güzel  ikiz  lamelleri 
bulunmaktadır

Gang mineralleri  içinde  ve  arasında  izlenen  bazı  sfalerit 
oluşumlarının etrafı  kalkopirit,  pirotin  ve  pirit  gibi  sülfidlerle 
sarılmıştır. Kalkopirit  ve  pirotinle  yan  yana  büyümüş  sfaleritler 
bu minerallerden  yarı  öz  biçimli  ve  öz  biçimsiz  tanecikler 
içerirler. Kalkopirit,  sfalerit  içinde  ayrılımlar  halinde  de  bulu-nur. 
Çok  ufak  tanecik  ve  lamelcikler  şeklinde  izlenen  kalkopirit 
ayrılımları,  bazen  pirotin  tanecikleri  içerirler.  Çoğunlukla 
kalkopirit ve  pirotin  ayrılımları  kapsayan  sfaleritler  yanında, 
ayrılmaz olan  sfaleritler  de  bulunur.  Böyle  ayrılımsız  oluşumlar 
civarında kalkopirit  ve  pirotine rastlanmaz.

Kalkopirit; az  miktarda,  çok  çeşitli  durumlarda  gözlenmiştir. 
Genellikle  sfalerit  ve  pirotinle  kenetli  halde  bulunan  kalkopirit, 
bazen  tek  başına  bulunur.  Kalkopirit  sfalerit  içinde ayrılım ve 
kapanımlar  halinde  bulunduğu  gibi,  kendi  içinde  yıldızcıklar 
şeklinde sfalerit  ayrılımları  içerir.  Sfalerit  ayrılım  yıldızcıkları 
yüksek oluşum  sıcaklığına  işaret  ederler  (Ramdohr,  1975). 
Kalkopiritin etrafı  bazen  pirotin  tarafından  kuşatılmış  olup, 
ayrıca kalkopirit  içinde  çok  ufak  genellikle  iki  ayrı  doğrultuda 
sıralanan ve  uzanan  kurtçuklar  şeklinde  pirotin  ayrılımları bulunur 
(Levha  II,  Şekil  3).  Yer  yer  fazla  miktar  ve  sayılarda ortaya çıkan  
pirotin  ayrılımları,  bu  durumlarda  çok  çeşitli doğrultularda uzanım  
ve  sıralanım  gösterirler.  Ayrıca  kalkopirit içinde bazen  galenit  
tanecikleri  ve  tetrahedrit  damarcıkları izlenmiştir. Diğer  taraftan  
incelenen  parlak  kesit  örneklerinde kalkopiritin yer  yer  belirgin  
kataklastik  yapı  gösterdiği  saptanmıştır.
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LEVHA  -  II

Şekil 1*  .  Büyütme  250  X,  Yenice-Sofular  zuhurları,  çubukçular  şek-
linde  hematit  (muşketoffit,  H),  manyetitten  (M)  dönüşerek
oluşmuş, gang (Gn).

Şekil 2. Büyütme  250  X,  Yenice-Sofular  zuhurları,  kalkopirit  (K)
içinde  linneit  (L)  kristalleri  ve  sfalerit  (S)  kapanım  ve  ayrılım-
ları. Pirit (P), gang (Gn).

Şekil  3.  Büyütme  250  X,  Balya  madeni,  kalkopirit  (K)  içinde  pirotin
(Pr) ayrılımları,  galenit (G), gang (Gn).

Şekil  4.  Büyütme  250  X,  Balya  madeni,  kalkopirit  (K),  tetrahedrit
(F) tarafından  ornatılmış;  pirit  (P),sfalerit  (S),  gang  (siyah).

Şekil  5.  Büyütme  250  X,  Balya  madeni,  Sfalerit  (S)  içinde jamesonit
(J) iğnecikleri. Galenit (G).

Şekil  6.  Büyütme  400  X,  Balya  madeni,  Heyrovskyit  (H)  içinde  nabit
bizmut  (Bi)  tanecikleri,  heyrovskyit  dilinimlerine  paralel
sıralanmış; pirit (P).

PLATE -  II
*

Figure 1  .  Magnification  250  X,  Yenice—Sofular  occurrence,  hematite
(muschketoffite,  H)  lamellae  after  magnetite  (M),  gangue
(Gn).

Figure  2.  Magnification  250  X,  Yenice—Sofular  occurrence,  linnaeite
(L) crystals  and  sphalerite  (S)  exsolutions  and  inclusions  in
chalcopyrite,  pyrite  (P)  and  gangue  (Gn)  are  also  present.

Figure  3.  Magnification  250  X,  Balya  deposit,  pyrrhotite  exsolutions
in  chalcopyrite  together  with  galena  (G)  and  gangue  (Gn).

Figure 4.  Magnification  250  X,  Balya deposit,  chalcopyrite  (K), replaced
by  tetrahedrite  (F);  pyrite  (P),  sphalerite  (S)  and  gangue
(black)  can also be observed.

Figure  5.  Magnification  250  X,  Balya  deposit,  jamesonite  (j)  needles
in sphalerite (S); galena (G) is also present.

Figure  6.  Magnification  400  X,  Balya  deposit,  native  bismuth  (Bi)
grains  arranged  parallel  to  the  cleavages  of  heyrovskyite;
pyrite (P) is also present.

Şekiller  mıkrofotolardan  faydalanılarak  çizilmiştir.

Figures are  sketched  from photomicrographs.
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Tetrahedrit-Tennantit;çok az  miktarda  bulunur.  Genellikle 
kalkopiritle kenetli  halde  iç  içe  yanyana  izlenir.  Kalkopirit 
ayrılımları içererek  bazen  kalkopiriti  belirgin  bir  şekilde  orna-
tarak, ondan  daha  genç  olabileceğini  ortaya  koyar.  Genellikle 
ufak oluşumlar  halinde  bulunan  tetrahedrit—terinantit  kalko-
piritin çevresini  kuşatıp,  nadiren  içinde  damarlar  oluşturur 
(Levha II,  Şekil  4).  Bazen  de  kalkopirit  içinde,  kalkopiritle 
yan yana  sıralanmış  şeritler  halinde,  pirit  kürecikleriyle  birlikte
bulunur. A

Manyetit; çok  az  miktarda  öz  ve  yarı  öz  biçimli  oluşuklar 
halinde izlenmiştir.  Bazı  parlak  kesit  örneklerinde  değişik 
doğrultulara yönelik  manyetit  çubukcukları  (Levha  kesitleri) 
görülmekte olup,  muşketoffit  (hematit  psöydomorfu)  olarak 
adlandırılan bu  manyetitler  bazen  ileri  derecede  hematite 
dönüşmüşlerdir. Bu  durumda  bile hemen  her  zaman bir  miktar 
manyetit artığı  içerirler.  Bu  manyetit  çubukcukları  metamor-
fizmaya, çoğunlukla  kontakt  metamorfizmaya  işaret  ederler. 
Ayrıca en  yaşlı  sülfid  minerallerinden  biri  olan  öz  ve  yarı  öz 
biçimli piritler  içinde  kapanımlar  halinde  muşketoffitin  izlen-
mesi, bu  mineralin  diğer  tüm  sülfidlerden  daha  yaşlı  olduğunu 
gösterir.

Pirotin; kısmen  iri  taneli  ve  genellikle  öz  biçimsizdir. 
Kataklastik doku  gösteren  pirotinin  kenar  ve kataklastik  çatlak-
ları boyunca  çok  az  bir  kısmı  pirite  dönüşmüştür.  Pirotin  pirite 
düşünürken bir  miktar  da  pirit  ve markasitten oluşan "ara  ürün" 
oluşmuştur. Bu  dönüşüm  pirotinin  kenar  ve çatlakları  yanında 
kısmen de  dilinimlerini  izleyerek  gelişir.  Ayrıca  pirit  içinde  en 
fazla 15—20  mikron  büyüklükte  kapanımlar  halinde  pirotin 
tanecikleri bulunur.

Antimonit; çok  yöresel  olarak  bir  damar  içinde  hidroter-
mal kökenli  öz  biçimli  kuvars  ve  kalsitle  birlikte  bulunur. 
İri taneli  kalsit  ve  hidrotermal  kuvars  kristalleri  arasında  ve 
içinde çok  ufak  tanecik  yığışımları  şeklinde  bulunan  antimo-
nit oluşumları  sfaleritle  yanyana  bulunurlar.  Nisbeten  biraz 
iri kristallerden  oluşan  antimonit  iğnecikleri  ışınsal  bir  doku 
gösterirler. Aynı  parlak  kesit  örneğinde  yukarıda  değinilen 
mineraller yanında bir miktar  da  pirit görülmüştür.

Arsenopirit; en  fazla  100  mikron  büyüklükte  öz  ve  yarı  öz 
biçirnli kristaller  halinde  bulunmakta  olup;  içlerinde  bazen 
galenit, sfalerit,  pirotin  ve  manyetit  tanecikleri  içerirler.  Bun-
lardan galenit  ve  sfalerit  büyük  olasılıkla  sokulum,  pirotin  ve 
manyetit kapanım  halindedirler,  öz  biçimli  arsenopiritler 
rombusal ve  üçgen  kesitli  kristaller  şeklinde  olup,  bazen  de 
çubukcuklar şeklinde  ortaya  çıkarlar.  Diğer  maden  mineralleri 
için de  damarcıklar  da  oluşturan  arsenopiritler,  yer  yer  belirgin 
zonlu yapı  gösterirler.  Arsenopiritlerin  zonlu  yapısı  diğer  maden 
mineralleri yanında,  daha  çok  gang  mineralleriyle  ortaya  çık-
mıştır. Arsenopirit  kristalleri  bazen  yanyana  gelişmiş  ikizler 
de oluştururlar.

Bournonit; çok  az  miktarda,  genellikle  galenit  içinde  ve 
etrafında köşesiz  yuvarlağımsı  tane  ve  tanecikler  halinde  görülür. 
Bournonit bazen  çok  güzel  ve  iki  ayrı  doğrultuda  uzanan ikiz 
lamelleri  gösterir.

Boulanjerit + jamesonit;  kuvars,  kalsit,  tetrahetrit,  sfalerit  ve 
galenit içinde  çoğunlukla  çok  ufak  çubukcuklar  şeklinde  çok 
az miktarda  ortaya  çıkarlar.  Aynı  mineraller  içinde  bu  mine-
rallerin rombusal  kesitler  şeklindeki  kristallerine  de  rastlanır 
(Levha II,  Şekil  5).  Ayrıca  kesinlikle  ayırtlanamıyan  bu  iki 
mineralin özbiçimsiz  oluşumları  da  izlenmiştir.  Bu  mineralin 
çubuk ve  iğnecikleri  öz  biçimli  hidrotermal  kuvars  kristalleri

arasında ve  kalsit,  tetrahedrit,  sfalerit  ve  galenit  içinde  çeşitli 
doğrultularda uzanarak,  bazen  ağımsı  veya  keçe  yüzeyimsi 
bir doku  oluştururlar.  Jamesonit  sfalerit  içinde  bulunduğu  za-
man Taşkesik  (İzmir—Torbalı)  jamesonitine  çok  benzerlik 
gösterir. Balya  madeni  maden  mineralleri  içinde  en  fazla  miktar-
da bulunan  galenit  bazen  boulanjerit  tarafından  belirgin  şekilde 
ornatılmıştır.

Heyrovskyit; Türkiye'de  ilk  olarak  bulunan  bir  Pb—Bi  sülfid 
minerali olup,  ancak  iki  adet  parlak  kesit  örneğinde  çok  az 
miktarda pirit  kristalleri  ara  ve  çatlaklarında  izlenmiştir  (Çağa-
tay ve  Aydın,  1979).  Genellikle  ince  uzun  çubukcuklar  şeklinde 
kristaller oluşturan  heyrovskyit  bazen  de  öz  biçimsiz  ve  kataklastik 
doku  göstermektedir.  Heyrovskyit  çubuklarının  uzunluğu en  fazla  2
—2,5  mm.  olup,  yer  yer  bükülme  ve  kırılma  gösterirler. Bazen  de  
birbirlerini  kesen  heyrovskyit  çubukları içinde arasıra  çok  eser  
miktarda  bizmutin  ve  nabit  bizmut izlenmiştir (Levha  II,  Şekil  6).  
Gerek  bizmutin  ve  gerekse nabit bizmut  heyrovskyitin  dilinimleri  
içine  ve  heyrovskyit kristalleri arasına  yerleşmişlerdir.  Heyrovskyit  
kristalleri  içinde kalkopirit ve  sfalerit  tanecikleri  bulunur.  Ayrıca  
kalkopirit içinde çubukcuklar  ve  rombusal  kesitler  şeklinde  ortaya  
çıkan heyrovskyit kristalcikleri  görülmüştür.

Bizmutin ve Nabit—Bizmut; eser  miktarlarda,  çok  ufak  tane-
cikler halinde  ve  genellikle  de  bizmutin  içinde  nabit  bizmut kalıntısı 
şeklinde  izlenmişlerdir.  Bizmut,  sfalerit,  kalkopirit ve pirotinle  
kenetli  halde  ve  gang  içinde  tek  başına,  veya  kenar ve köşeleri  
boyunca  bizmutine dönüşmüş  olarak  bulunmaktadır. Nabit 
bizmut,  bazen  tamamen  bizmutine  dönüşmüş  olarak izlenir. 
Bizmutin  de  bazen  heyrovskyite  çok  benzeyen  bir minerale 
dönüşmüş  izlenimi  verir. Bizmutin  galenit  içinde bazen nisbeten iri  
taneli  allotriyomorf  oluşumlar  şeklinde  bulunmaktadır. Buna  karşın  
bizmut  ve bizmutin içinde de  galenit tanecikleri gözlenmiştir.  
Ayrıca  bizmutin  bazen  çubukcuklar  biçiminde izlenir. Nabit—
bizmut,  bizmutin  ve  heyrovskyite  benzeyen daha gri  mineral  
arasında  nadiren  mirmekitik  dokuya  benzer bir büyüme  
görülmektedir.  Bazen  pirotin  de  bu  minerallerin birlikte büyümesine  
katılmaktadır.

Rutil; çok  eser  miktarda  ve  en  fazla  40—50  mikron  büyüklükte 
ufak  tanecikler  halinde  gang  içinde  görülür.  Rutilin  yan kayaçlardan 
alınması  olasıdır.  Belkide  yan  kayaçlar  içinde ilmenit taneleri  olarak  
bulunan  bu  oluşuklar,  hidrotermal alterasyon sonucu  demir  
içeriklerinin  açığa  çıkmasıyla  rutile dönüşmüşlerdir.

Kömürümsü—Malzeme;  çok  eser  miktarda  izlenmiştir.  Büyük 
olasılıkla tortul  kayaçların  cevherleşmesi  sonucu  rutil  gibi  bu 
kayaçlardan alınmıştır.

Realgar ve orpiment;  esas  cevherleşme  dışında,  kireç  taşı içinde 
yer  yer  görülmektedir.  Cevherleşmeden  oldukça  uzak kesimlerde yer  
yüzüne  çok  yakm  yerlerde  oluşmuşlardır.

Balya madende  opak  mineral  içerikli  örneklerden  yapılan ince 
kesitlerin  mikroskopik  incelenmesi  sonucunda  çok  güzel zonlu yapı  
gösteren  granat,  epidot  (pistasit),  zoisit,  klinozoisit, kalsit, kuvars,  
wollastonit,  albit,  diyopsid,  hedenbergit,  tremolit, ortoklas, 
andalüzit  ve  dönüşme  ürünü  klorit,  saptanmıştır. İncelenen ince  
kesitlerin  hemen  %80.inde  kuvars,  kalsit,  albit, epidot ve  granat  
izlemek  olasıdır.

Kökeni

Balya madende  cevherleşmenin  volkanikler  içinde  mermer-
leşmiş kireç  taşlarına  bağlı  olması,  daha  önce  burada  çalışan 
uzmanların (Kovenko,  1940;  Gjelsvik,  1957;  Kaaden,  1957  ve
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içinde  bulunan  Yenice—Kurttaşı  ve  Yenice—Arapuçan  yatak-
ları  asidik  intrüzyonların  kontakt  zonu  dışında  bulunan  fay-
larda yataklanmış "hidrotermal" yataklardır.

Bayındır—Sarıyurt  yatağı  örnekleri  üzerinde  yapılan maden
mikroskopisi  çalışmaları  sonucu,  bu yatakta  maden  mineralleri
olarak  sırasıyla  sfalerit,  galenit,  pirotin,  pirit,  kalkopirit,  ilmenit
ve  rutil  izlenmiştir.  Biga  yarımadası  yatak  ve  zuhurlarında  da
bazı  ufak  değişiklikler  dışında  hemen  aynı  maden  mineralleri
saptanmıştır.  Ayrıca  bu  yatak  ve  zuhurlarda  yer  yer  çok  az
kovelin,  limonit,  serrusit,  malakit ve  azurit  gibi  ikincil  mineral-
lere  rastlanır.  Balya  madende  yukarıda  sayılan mineraller yanın-
da  az  ve  eser  miktarlarda  tetrahedrit,  antimonit,  arsenopirit,
bournonit,  boulanjerit,  jamesonit,  heyrovskyit,  bizmutin,
nabit—bizmut,  orpiment  ve  realgar  gibi  esas  cevher parajenezine
yabancı  olmayan  Sb—As—Bi  sülfid  mineralleri  izlenmiştir.
Miktarları  çok  az  ve  eser  düzeyde  olan  bu  minerallerin  sayıları
biraz  fazla  gibi  görülüyorsa  da,  kimyasal  formülleri  göz  önüne
alınarak  incelendiklerinde,  Balya  madeni  oluşturan  eriyiklerin
incelenen  diğer  Biga  yarımadası  yatak  ve  zuhurlarından  farklı
olarak  çok  az  ve  eser  Sb,  As ve  Bi  içerdikleri  görülür.  Torbalı—
Taşkesik  zuhuru  maden  minerali  olarak  sfalerit  yanında  az
jamesonit,  pirit,  markasit ve  eser  arsenopirit  içermektedir.  Yine
bu  zuhuru  oluşturan  cevherli  sıcak  sular  bir  miktar  Sb  ve  As
taşımış  olmalıdırlar.

Görüldüğü  gibi  bazı  ufak  ve  önemsiz  farklılıklar  dışında
gerek  Bayındır—Sarıyurt  yatağı,  gerekse  Biga  yarımadasında
incelenen  yatak  ve  zuhurlar  hemen  aynı  maden  minerallerini
yaklaşık  çoğunluk  sıralarına  göre  kapsamaktadırlar.  Bu  durum-
da  akla  Batı  Anadolu'da bulunan  bu  iki  ayrı  tür  kurşun—çinko
yataklarının  kökenleri  bakımından  birbirleriyle  ilişkilerinin
olup  olmadığı  sorusu  gelmektedir.

Höll  (1966)  Batı  Anadolu'da  yaptığı  çalışmalarla  bu  gö-
rüşü  bölgede  çok  sık  rastlanan  Sb—Hg—W yatakları  için  ortaya
atmış,  Yunanistan'ın  da  bir  bölümünü  kapsayan  çok  geniş  bir
alanda  ortaya  çıkan  antimonit,  zinober  ve  şelit  yataklarının
"tabakaya  bağlı"  cevherli  düzeyler  halinde  bulunduklarını
ileri  sürmüştür.  Daha  sonra  bu  cevherli  düzeylerin  metal  kap-
samları  çeşitli  yollarla  hareketlenmiş,  böylece  aynı  kökenli
yataklar  oluşmuştur.  Gerçekten bugün Türkiye'den Yunanistan,
Bulgaristan  ve  Yugoslavya'ya  kadar  uzanan  Alp  orojenezi  ke-
siminde  "tabakaya  bağlı"  bir  Sb—Hg—W  metal  bölgesinin  bu-
lunduğunu  kanıtlayan  çok  sayıda  veri  vardır  (Maucher,  1965).
Höll  (1966)'  ün  antimuan,  civa  ve  wolfram  zuhurları  için  ileri
sürdüğü  görüşler,  Batı  Anadolu'da  yer  yer  ortaya  çıkan  arseno-
pirit  zuhurları  için  de  geçerlidir  (Çağatay ve  Eyüboğlu,  1979).
Paleozoyik  yaşlı  kayaçlara  bağlı  olarak  bulunan  Sb,  Hg,  W ve
As  metal  bölgesi  önce  Varistik,  sonra  Alpin  orojenezleri  sıra-
sında  metamorfizma,  tektonik  parçalanma  ve  bölünmeye  uğ-
ramıştır.  Bu  parçalardan  bir  kısmının  kapsadığı  metal  içerikleri
çeşitli  yollarla  hareketlenerek,  bugün  karşımıza  tabakalaşmayı
kesen yatak ve zuhurlar halinde  çıkmaktadırlar.

BATI ANADOLU  KURŞUN-ÇİNKO  YATAKLARI

Meer Mohr,  1959)  cevherleşmenin  Tersiyer  volkanizmasıyta 
çok yakından  ilgili  olduğunu  varsaymalarına  neden  olmuştur. 
Kovenko (1940)  cevherleşmenin  en  zengin  damarlarının  volka-nik 
kayaç  uzanımlarının  tortul  kayaçları  kestikleri  yerlere rastladığını 
ve  büyük  cevher  kütlelerinin  dasit—liparitlerin  yaygın olduğu 
kesimlerde  makaslama  ve çatlakların  bulunduğu yerlerde 
oluştuğunu ileri  sürmektedir.  Kovenko'ya  göre  cevherleşmenin 
oluşması için  Tersiyer  volkanik  kayaçları  ile,  daha  yaşlı  kireç-
taşlarının dokanak  oluşturması,  ayrıca  cevher  eriyiklerinin  ha-
reketini kolaylaştıran  fay  ve  çatlakların  var  olması  gereklidir. 
Gjelsvik (1957)  ve  Kaaden  (1957)  bu  yörede  yaptıkları  çalış-
malarla Balya  madeni  oluşumunun  yine  bu  bölgede  bulunan 
diğer kurşun  yatakları  gibi  Tersiyer  volkanizmasıyla  doğrudan 
ilgili olduğunu  söyleyerek,  cevherleşmenin  oluşum  ortamı 
hakkında Kovenko  ile  aynı  sonuca  varmışlardır.  Aynı  görüş 
Meer Mohr (1959) tarafından da desteklenmektedir.

Yazar Balya  madeni  oluşumunu  yukarıda  kısaca  değinilen 
görüşten tamamen ayrı  bir  görüşle  ele  almakta ve Balya  madeni-
ni volkanizmadan  çok,  granodiyorit  kontağında  oluşmuş 
hidrotermal bir  yatak  olarak  görmektedir.  Yazar  bu  kanıya 
ancak detaylı  bir  mikroskopik  etüd  sonunda  elde  edilen  veriler 
yardımıyla varmıştır. Bu  durumda  Balya  madeni  de  Biga  yarım-
adasında bulunan  diğer  bazı  kontakt  yataklar  gibi  bir  granodi-
yorit kontağında  oluşmuştur.  Öncelikle  karot  örneklerinde 
bulunan tipik  skarn  mineralleri  bu  görüşümüzü  kanıtlamakta-
dır. Balya  madende  cevherleşme,  daha  çok  kireçtaşı—granodi-
yorit kontağında  oluşmuştur.  Bugün  için  Balya  madeni  en 
yakın granodiyorit  intrüzyonuna  12  km  uzaklıkta  bulunmakta-
tır. Cevherleşmenin  oluştuğu  sırada  granodiyorit  ile  cevherle-
şen kireç  taşlarının  biribirlerine  çok  daha  yakın  bulunmaları 
gerekmektedir. Yükselen  granodiyorit  intrüzyonu  böylece  do-
kanaktaki kireçtaşları  içinde  hidrotermal  bir  yatak oluşturmuş-
tur. Daha  sonra  ortaya  çıkan  tektonik  hareketler  ile  bu  yatak 
bölünmüş, parçalanmış  ve belkide  böylece  ortaya çıkan kütleler 
kısmen hareket  etmeye  zorlanmıştır.  Tektonizma  sonunda 
Tersiyer'de faaliyet  gösteren  volkanizma  bu  cevherli  kireçtaşı 
bloklarının etrafını  sarmış,  aralarını  doldurmuştur.  Şayet 
cevherli kireçtaşı  bloklarının  parçalandıktan  sonra  yer  değiş-
tirmedikleri düşünülürse,  hidrotermal  cevher  eriyiklerini mobili-
ze eden  granodiyoritin  bugünkü  maden  yatağına  çok  daha 
yakın olması  gerekmektedir.  Bu  durumda  granodiyoritin  Balya 
madenin bulunduğu  yerde  daha  derinde  Tersiyer  volkanik  kayaç- 
ları altında kalması olası görülmektedir.

Hipotetik bir  kontakt  Pb—Zn  yatağının  parçaları  olan 
cevherli kireçtaşları  dasit  içinde  yabancı  ve  düzensiz  kütleler 
halinde bulunmaktadır.  Dolayısıyla  böyle  cevherli  kireçtaşı 
bloklarının aranıp  bulunması  oldukça  güç  olmaktadır.  Bugün 
için böyle  cevherli  bloklar  yer  yüzünden  500—600  m.  derinlik-
lerde bulunmakta  ve sondajlarla  aranıp  bulunmaları  sağlanmak-
tadır. Eski  ocak  ve  galerilerle  daha  çok  yer  yüzüne  yakın  dü-
zeylerde bulunan  galenitçe  zengin  hidrotermal  damar  tipi 
Pb—Zn cevherleri  işletilerek alınmıştır.

SONUÇLAR

Bu çalışmada  başlıca  iki  ayrı  kurşun—çinko  maden  yatak 
türü incelenmiştir.  Bunlardan  biri  "tabakaya  bağlı"  metamorfîk 
Bayındır—Sarıyurt (İzmir)  yatağı,  diğerleri  asidik  intrüzyonlara 
bağlı olarak  bulunan  "kontakt"  ve  "hidrotermal",  Biga  yarım-
adası yatak  ve  zuhurlarıdır.  Biga  yarımadasında  ortaya  çıkan 
bu yatak  ve  zuhurlardan  Balıkesir  il  sınırları  içinde  bulunan 
Dursunbey ve  Balya  yatakları  ile  Çanakkale  il  sınırları  içinde 
bulunan Yenice—Kalkım—Handeresi  ve  Yenice—Sofular  ya-
takları asidik  intrüzyonların  kontakt  zonlarında  oluşmuş  "hid-
ro termal"  yataklardır.  Buna  karşılık  yine  Çanakkale  il  sınırları

Biga  yarımadasında  ortaya  çıkan  ve  bu  çalışmada  bun-
lardan  ancak bazıları  incelenen  çok sayıda Pb—Zn yatakları için
de  böyle  bir  oluşum  söz  konusu  olabilir  mi  sorusunu,  yazar
olumlu  yönde  yanıtlamak  istemektedir.  Maden  minerallerini
tabakaya  bağlı  olarak  içeren  cevherli  düzeylerin  her  zaman
Bayındır—Sarıyurt  Zn—Pb  yatağı  gibi  ekonomik  anlamda  bir

Tmaden yatağı  oluşturması,  ani  işletilebilecek  miktarda  bu 
minerallerden kapsaması  zorunlu  değildir.  Maden  mineralleri 
ekonomik sınırların  çok  altında  da  olabilir.  Biga  yarımadası 
metamorfik şistlerinin  yataklara  oldukça  uzak  yörelerinden alınan 
örneklerin  maden  mikroskopisi  incelemesi  sonunda,
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bazı  parlak  kesitlerde  çok  az  ve  eser  miktarlarda  galenit,  sfalerit,
kalkopirit,  pirit  ve  pirotin  gibi  sülfid  minerallerine  rastlanmış-
tır.

Biga yarımadasında  incelenen  maden  yatak  ve  zuhurlarının 
hareketlenmesi bu  bölgede  bulunan  asidik  intrüzyonlar  tarafın-
dan sağlanmıştır.  Galenit,  sfalerit,  kalkopirit,  pirit  ve  pirotin gibi 
maden  mineralleri  içeren  tabakalar  içine  granit—granodiyorit 
intrüzyonlarının  girmesi  sonucu,  bunların  çevresinde  aynı maden 
mineralleri  içerikli  kontakt  ve hidrotermal  yataklar  oluşmuştur. 
Böylece  daha  yaşlı  kurşun—çinko  mineralleşmeleri içeren 
metamorfik  serilerin  sıcaklık  metamorfizması  ve  ergimesi sonucu 
granitoid  magma  geçtiği  yol  boyunca  yan  kayaçlardan bu 
mineralleri  alarak  hareketlendirmiştir.  Granitoid  magmanın son 
ürünü  olarak  ortaya  çıkan  cevher  içerikli  sıcak  sular  örtü kayaçlarıyla 
karşılıklı  madde  alış—verişine  girerek;  galenit, sfalerit, kalkopirit,  pirit  
ve  pirotin  gibi  maden  mineralleri  kapsıyan ve  skarn  silikatlardan  
oluşmuş  "kontakt";  veya  kontakt zonu dışında  faylarla  biriken  
"hidrotermal"  yatakları  oluşturmuşlardır. Kısaca  Biga  
yarımadasında  ortaya  çıkan  bu  tip yataklar, Bayındır—Sarıyurt  tipi  
"tabakaya  bağlı"  yataklara benzer yataklardan  granitoid  
intrüzyonlar  yardımıyla  oluşmuş "çok kökenli"  (Polijenetik)  
yataklar  olarak  düşünülmektedir. Balya maden  ve  Torbalı—Taşkesik  
zuhurunda  bazı  Sb,  As,  ve Bi içerikli  minerallere  rastlanması  bu  
yörelerdeki  metamorfik serilerde bu  elementleri  içeren  minerallerin  
bulunduğu anlamına gelmektedir (Höll,  1961;  Çağatay  ve 
Eyyüboğlu  1979).  Gerçekten bu  her  iki  oluşum  çevresinde  de  bazı  
antimonit  ve  arsenopirit zuhur  ve  yataklarına  rastlanmaktadır.  Bu  
zuhur  ve  yatakların kaynaklandığı  ortam,  yani  kökenleri  yine  
metamorfik kayaçlardır.
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Keşan (Edirne) ve Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Yörelerinde
Oligosen Yaşlı  Birimlerin Çökel  Ortamları ve Linyit Oluşumları.

Sedimentary  environments  and  lignite  occurences  in  the  units  of Oligocene  age  in  the  vicinity  of

Keşan  (Edirne)  and  Marmara  Ereğlisi  (Tekirdağ).

Muzaffer  ŞENOL  Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Araştırma  bölgelerindeki  Oligosen  yaşlı  çökeller  delta  ve  akarsu  ortamlarında  birikmişlerdir.  Bu  ortamlar,  esas  olarak  çökel-
lerin  litofasiyesleri,  sedimenter  yapılan,  fosil  içerikleri  ve  geometrileri;  aynı  zamanda  bunların  dikme  kesitte  ilişkileri  gözlenerek
ve  bu gözlenenlerin  çağdaş  ortamlarda yapılmış  olan  araştırmalarla  deneştirilmeleri  sonunda  ortaya  çıkartılmışlardır.

Delta depolanmalarında delta ve  lagün gibi  delta arası  çökeller görülmüştür.

Keşan  yöresinde,  linyitler  delta  düzlüğü ve  lagünlerin  bataklıklarında bulunmaktadır.  Marmara  Ereğlisi'nde  bunlara  menderes
yapan ırmakların taşkın  ovalarında rastlanmıştır.

ABSTRACT:  The  Oligocene—aged  sediments  of the  investigated  areas  were  deposited  in fluvial and deltaic environments.  This can
be  stated  on  the  basis  of the  lithofacies,  sedimentary  structures,  fossil  content  and  geometry  of the  sedimentary  bodies involved;
also on their relation in vertical sequences and comparison with the studies made in modern environments.

Furthermore  in  the  fluvial  environments  we  distinguished  both  braided  and  meandering  channel  deposits  and  flood—plain
deposits.

In the deltaic deposits we have  seen deltasand interdeltaic sediments such as lagoon.

Lignites are  found  in the  Keşan—area in the  marshes of deltaic plains and lagoons.  In Marmara Ereğlisi they are enconuntered
in the flood—plains meandering rivers.
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GİRİŞ ve AMAÇ

Bu araştırma,  Kopp,  Pavonive  Schindler  (1969)  ve Lebüc-
hner (1974)  tarafından  Alt  ve  Üst  Oligosen  yaşı  verilen  linyitli 
çökellerin ortamlarını  saptamak  amacıyla  yapılmıştır.

Bunun için  havzanın  karakteristik  yerlerinden  dikme  kesit-
ler ölçülmüştür  (Şekil  1).  Genel  olarak  kesitlerde,  gözlenen 
birimlerin litofasiyes,  sedimenter  yapı,  fosil  içeriği  ve  geometri 
özelliklerine ağırlık  verilmiştir.  Saptanan  bu  özelliklere  uyumlu 
sütun kesit  çizerek,  kesit  güzergahlarında  eski  çökel  modelleri 
çıkartılmıştır. Bu  modellerin  çağdaş  ortam  modelleri  ile  deneş-
tirilmeleri sonunda  ortam  yorumlamalarına  gidilmiştir.

Kaya türlerinin  içerdiği  kırıntıların  tane  boyları  Wentworth' un 
(1922)  tane  boyu  ölçeğine  göre  yapılmıştır.  Birimler  arasında tane  
boyu  değişimlerini  açık  seçik  gözleyebilmek  için  her bir tane  boyu  
grubu  ayrı  çıkıntı  yapacak  şekilde  dikme  kesite işlenmiştir.

İnce kırıntılı  birim  (ince  kırıntılılar)  sözü,  kil,  mil  ve  çok ince 
kum  boyu,  kaba  kırıntılı  birim  (kaba  kırıntılılar)  sözü, ince kum  
boyundan  büyük  tane  boyunda  kırıntı  içeren  çökel birimlerin 
tanımlanmalarında kullanılmıştır.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Çalışılan yörelerde  ve  yakın  çevrelerinde,  Erkılıç  (1977)(Şekil 
2),  Ternek  (1949),  Lebküchner  (1974)  jeolojisine,  Kara ve Tuncalı  
(1978)  (Şekil  3)  linyit  ve jeolojisine, Gökçen  (1971, 1972) 
sedimentolojisine  ve  burada  adlarını  sayamadığımız  pek çok 
çalışmacılar  değişik  amaçlara  yönelik  araştırmalar  yapmışlardır.

GENEL JEOLOJİ

Keşan'da Oligosen  yaşlı  çökeller  kil  taşları  ve  miltaşların 
egemen olduğu  kalın  bir  çökel  ile  temsil  edilmiştir.  Lebküchner 
(1974) bu  çökellere  "Muhacir  Formasyonu"  adını  vermiştir. Kopp, 
Pavoni  ve  Schindler  (1969)  bunların  Alt  Oligosen  yaşında olduklarını  
söylemişlerdir.  Bu  çökellerin  üstüne linyit  arakatkılı kum taşları, 
miltaşları  ve kiltaşları  gelir.  Lebküchner  (1974) bu birimlere  "Linyitli  
Kumtaşı  Formasyonu"  adını  vermiş  ve Alt Oligosen  kısmen  de  Üst  
Oligosen  yaşında  olduğunu  söylemiştir. En  üst  seviyede,  az  
yuvarlanmış,  değişik  tane  boyunda ve çeşitli  tür  kaya  kırıntıları  
içeren  çakıllı  bir  istif  görülür. Lebküchner (1974) bu  istife  "Çakıllı  
Formasyon  adını  vermiştir.

Marmara Ereğlisi'nde  ise  Oligosen  yaşlı  çökeller  altlarda linyitli 
kil  taşları,  miltaşları  ve  kumtaşları  ile  başlar.  Bunu Keşan 
yörelerinde  olduğu  gibi  çakıllı  istif  örter.

Kırıntılar birbirleri  ile  az  miktarda  kalsiyum  karbonat çimento 
ile  orta  ve iyi  derecede tutturulmuşlardır.

Genellikle katmanlar  D—B  yayılımlı  ve  5°  —  20°  arasında 
değişen açı  ile  K  e   eğimlidirler.

DİKME KESİTLER VE YORUMLARI

K 1 Kesiti

Kesit (Şekil  5)  Yenimuhacir—Yılanlı  (Şekil  2)  arasında ölçülmüştür. 
Kesitler  için  açıklamalar  şekil  4'de  verilmiştir.

Litofasiyes. Kesit  en  altlarda  zeytini  siyah  renkli  kiltaşı çökelleri 
ile  başlar.  Bunlar  üste  doğru  miltaşı  birimleri  ile ardalanmalıdır. 100  
m.  den  sonra kiltaşları  ve miltaşları  yerlerini göreli olarak  çok  ince—
kaba  kum   boyutlar  arasında  değişen

kum  taşlarına  bırakır.  Bunun  da  üstüne  altlan  aşındırmalı,
çakıl  ve  çakıllı  kumtaşı  ile  başlayan  yukarı  doğru  tane  boyu
küçülmesi  gösteren  çoğun  linyit  ara  katkılı  kiltaşları  ile  son
bulan  devreler  gelir.  Bu  kısımda  ince  kırıntılılar  devrelerin  oran
olarak  yarıdan  çoğunu  kapsamaktadır.  222.  m.  den  sonra  gelen
devreler  altları  aşındırmalı,  çakıl  ve  çakılcık  içerikli  kaba  kum-
taşları  ile  başlar.  Bu  devrelerde  tane  boyu  küçülmesi  nadir
olarak ince  kırıntılı  birimlere  kadar  olur.

Kaba  kırıntılı  birimlerin  değişik  yerlerinde  yapılan  gözlem-
ler,  bunların  kötü  boylanmalı  olduğunu  göstermiştir.  Yapılan
çeşitli  deneyler  sonunda,  kırıntıların  kökenlerinin  başlıca  ku-
varsitler,  granitler,  kristalin  şistler,  kireçtaşları,  serpantinler,
çeşitli  renkli  silis  taşları,  volkanik  kay  açlar ve  bazaltlar  oldukları
görülmüştür.

Kaba  kırıntılar,  orta  ve  iyi  derecede  ve  birimlerde  yerel
olarak  değişik  boyutlarda  ve  oranlarda  dağılmışlardır.  Bu  da
kaba  kırıntılı  birimlerin  çoğun  kötü  boylanmış,  doku ve  bileşim
yönünden  gerekli  olgunluğa  erişmemiş  olduklarını  gösterir.

Kumtaşlarında  ara  gereç  görevini  yapan  kil  ve  mil  boyun-
daki  malzeme  kimyasal  çimentonun  girişini  engellemiştir.  Bu
nedenle  kalsiyum  karbonat  olan  çimento  kaba  kırıntılılarda
hacimce  %25  den  azdır.  Bu  oranın  ince  kırıntılılarda  %10  dan
az  olduğu  görülmüştür.  Çökellerde  çimento  az  olmasına  karşın
orta ve  iyi  derecelerde tutturulmuşlardır.

Sedimenter Yapılar.  Dikme kesitte  (Şekil  5)  görülen  en  önemli
çökelme  yapıları  olarak  dalga  etkisi  ile  oluşmuş  kırışıklar
(rıpıl),  konvulut  laminasyonlar,  yatay  katmanlar  ve  laminalar,
merceksel  katmanlar,  tırmanma yapan  akıntı  çapraz  laminaları,
akıntı  izleri,  demir  yumruları,  aşındırmalı  taban,  organizma
yaşam  izleri  ve  akıntılara  bağlı  rıpıllarm  göçü  ile  oluşmuş
büyük  ölçekli  çapraz  katmanlar  tesbit  edilmiştir.  Dalga  rıpıl-
larının  doruk  eksenleri  K—KD—KB  yönleri  arasında  değişen
gidişlere  sahiptir.  Akıntı  izlerine  göre  iz  bırakan  çökeller  genel-
likle  D  yönüne  akmışlardır.  Büyük  ölçekli  çapraz  katmanlar
orta—kaba  kumtaşı  birimlerinin  bazılarında  gelişmiştir.  Buna
göre  ırmağın akışı  KD—D  yönlerine  doğru olmuştur.

Fosil.  Doğal  olarak  linyitli  zonlarda  bitki  fosilleri  vardır.
Bu  zonlarda  ayrıca  ince  kavkılı  gastropod  fosillerine  rastlanmış-
tır.

»
r
ekil 1.  Bulduru  haritası 

igure 1.  Location  map.
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Şekil 2.  Keşan—Malkara  civarı  uranyum  aramaları  jeoloji  haritası.  (M.  Erkılıç,  1977'den  sadeleştirilerek alınmıştır.)

Figure  2.  Geological  map  of  Keşan—Malkara  district  for  uranium  exploration.  (Adapted  from M.  Erkılıç,  1977.)
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Şekil 3.  Köprüce  Çiftlik  ile  Sultanköy  arasının  genel  jeoloji  haritası.  (H.  Kara ve E. Tuncalı'dan alınmıştır.)

Figure  3.  General geological map of the area between Köprüce  Çiftlik  and Sultanköy. (From H.  Kara and E. Tuncaii.)

Geometri.Kesitin  başlangıcından  ortalara  kadar  olan  kısım-
larda  birimler  geniş  katmanlıdırlar.  Katmanlar  lamina—orta
kalınlık  (0,3—30  cm.)  arasında  değişir.  Kumtaşları  kiltaşları  ve
miltaşlarına  göre  daha  kalın  katmanlıdır.  Kesitin  üstlerine  gelen
kısımlarda  devrelerde  bulunan  kaba  kırıntılılar  mercek  şekil-
lidirler.  İnce  kırıntılılar  ise  geniş  yayıhmlı  ve  katmanlıdırlar.
Bunların  şekil  ve  yayıhmları  taşkın  ovalarının  geometrilerine
ve  akarsuyun  göçüne  bağlı  olarak  değişiktir.

Renk.  Kesitte  yer  alan  ince  kırıntılı  birimlerde  zeytini
siyah,  kaba  kırıntılılarda  koyu  sarımsı  turuncu  ve  linyit  içerikli
çökellerde  siyah  renk egemendir.

Ortam Yorumu.  Çalışılan  bölgenin  karakteristik  yerlerinden
ölçülen  ve  yukarıda  değinilen  verilere  uyumlu  olarak  incelenen
dikme  kesitin  (Şekil  5)  çağdaş  ortam  modelleri  (Scruton,
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Şekil 4. Kesitler için açıklama 
Figure 4. Key to graphic section.

1960; Doegias, 1962; Williams ve Rust, 1969; Donaldson ve 
diğerleri, 1970, Reineck, 1970; Singh, 1972) ile karşılaştırıl
ması sonunda, yazar kesitin 222. m. ye kadar otan kısmını 
delta ve bundan üstünün akarsu ortamı modellerine uygun 
geldiğini görmüştür.

Delta ortamı, delta altı, delta önü ve delta üstü çökellerî, 
akarsu ortamı ise örgülü akarsu dolguları île temsil edilmiştir.

Şekil 5. K I Kesiti, Yenirnııhacir—Yılanlı köyleri arasında ölçülmüş 
stratigrafik dikme kesit ve acil ime nlıılojik özellikler.

Figure 5. Section K 1, the sedimentary characteristics and stratigrap
hical vertical section between Yenim «hacir—Yılanlı regions.
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Şekil 6.  K  2  kesiti,  Demirci—Doğanköy  arasında  ölçülmüş  startigıafik
dikme kesiti ve  sedimentolojik özellikler.

Figure 6.  Section  K  2,  the  sedimentary  characterestics  and  measured
stratigraphical  vertical  section  between  Demirci—Doğanköy
regions.

Linyit delta üstünde gelişen bataklıklarda olmuştur.

Akarsu  dolgularında  gelişen  akıntılara  bağlı  büyük  ölçekli
çapraz  katmanlara  göre  malzeme  genellikle  ortama  GB—B
yönlerinden  taşınmıştır.  Kırıntıların  orta  ve  iyi  yuvarlak  olması
taşınmanın uzaklardan olduğunu gösterir.

Saptanan delta  çökelleri,  arazide  geniş  yayılımlar  gösterir. 
Arazi gözlemlerimize  göre  Keşan  Oligoseninde  tek  delta  gelişi-
minden öte  büyük  bir  delta  kompleksi  vardır.  Şüphesiz  bu 
karmaşığın farklı  yörelerinde  çökel  modelleri  tümü  ile  birbir-
lerine benzemez.  Bunun  en  önemli  nedeni  malzemeyi  taşıyan 
suyun enerjisinin  ve  ortam  karakterlerinin  zaman  ve  mekan 
içinde farklılık  göstermesidir.

K 2 Kesiti
Kesit (Şekil  6)  Demirci—Doğan  köyleri  (Şekil  3)  arasında 

ölçülmüştür.

Litofasiyes. Kesit  alt  kesimlerde  paralel  katmanlı  ve  zeytini 
siyah renkli  ince  kırıntılılardan  temsil  edilmiştir.  Daha  üstlerde 
bunun arasına  yer  yer  kumtaşları  girer.  25—50.  m.  ler  arasında 
bulunan çökeller  linyit  arakatkılı  ve  fosil  içeriklidirler.

Kesitin üst  kesimlerine  doğru,  K  1  Kesitinde  değinilen 
devresel çökellerin hemen hemen aynısı gelir.

Fosil içeren  birimlerde  kalsiyum  karbonat  olan  çimento 
oldukça yoğundur.  Diğer  birimlerin petrolojik özellikleri  hemen 
hemen K  1  Kesitinde  değinilenlerle  eş  olduğundan bu  kısımda 
yazılmamıştır.

Sedimenter Yapılar. Kesitte  (Şekil  6)  izlenen  en  önemli 
sedimenter yapılar  olarak;  dalga  etkisi  ile  oluşmuş  rıpıllar, 
yatay katmanlar  ve  laminalar,  derecelenmeler, organizma yaşam 
izleri, bozulmuş  katmanlar  aşındırılmış  tabanlar,  akıntılara 
bağlı rıpılların  göçü  ile  oluşmuş büyük  ölçekli çapraz  katmanlar 
ve küçük  ölçekli çapraz laminalar  gözlenmiştir.

Derecelenme ortamın  durgun  olmasından kaynaklanmıştır. 
Organizma yaşam  izleri  büyük  ölçüde  ince  kırıntılılarda  ve 
kömürlü çökellerde  yoğunlaşmıştır.  Bunların  yoğunlaştığı 
yerlerde katmanların  çoğunluğu  bozulmuştur.  Çapraz  katman-
lardan alınan  ölçülere  göre  suyun  akıntısı  genellikle  K—KD—D 
yönlerine doğru olmuştur.

Fosil. Kesitin  orta  yerlerinde  bulunan  bazı  çökellerde  la-
güner—somatır (Lebküchner,  1974)  ortamda  yaşayan  lamel-
libranş ve  gastropod  fosillerine  rastlanmıştır. Linyitli  çökellerde 
bitki fosilleri  vardır.

Geometri. Alt  kesimlerdeki  çökeller  geniş  yayılımlı  ve  lami-
na—çok ince  (0,3—10  cm.)  arasında  değişen kalınlıkta katman-
lıdır. Daha  üstlerde  devresel  istiflerin  alt  kısmını  oluşturan kaba 
kırıntılılar fazla  yayılımlı  değillerdir.  Bunlar  kanalın  geometrisi-
ne göre  gelişmiş  mercek  şekillidirler. Devrelerin  üstlerini oluştu-
ran ince  kırıntılı  birimler  lamina—çok  ince  (  0,3—10  cm.)  ka-
lınlıkta katmanlıdırlar.  Bunların  şekil  ve  yayılımları,  taşkın 
ovalarının geometrilerine  ve  akarsuyun  zaman  içinde olan yatay 
göçüne bağlı  olarak değişiktir.

Renk. Bu kesitteki çökellerin renkleri hemen hemen K 1 Ke-
sitinde değinenlerle aynıdır.

Ortam Yorumu. Yukarıda  değinilen  verilere  uyumlu  olarak 
incelenen dikme  kesitin  (Şekil  6)  alt  kesimleri  lagün,  üstleri 
akarsu ortamları olarak yorumlanmıştır.
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Lagün ortamı,  ince  kırıntılı  ç  öke  İlerle  temsil  edilmiştir. 
Bazı katmanlarda  lagüner—somatır  ortamlarda  yaşayan  fosillere 
rastlanmıştır. Linyit  oluşumu  ortamın  bataklık  kısımlarında  ge-
lişmiştir.

Akarsu ortamı,  devresel  dolgularla  temsil  edilmiştir.  Bu 
devrelerde oran  olarak ince kırıntılıların  kabalara  göre az  olmaları 
bunların,  enerjisi  fazla  olan  örgülü  akarsu  çökelleri  olduğunu 
gösterir. Bu  çökellerde  gelişen  çapraz  katmanlara göre malzeme 
ortama genellikle G—GB—B yönlerinde taşınmıştır.
M 1 Kesiti.

Kesit (Şekil  7)  Kargaburnu—Demirtepe  (Şekil  3)  arasında 
ölçülmüştür.

Litofasiyes. Kesit  tümü  ile  altlan  aşındırmak  devresel 
istiflerden oluşmuştur.  Bu  devrelerin  herbiri  kaba  kırıntılılarla 
başlar ve  üste  doğru  göreli  olarak  ince  kırıntılılara  geçer.  Alt 
kesimlerde ince  kırıntılılar  devrelerin  oran  olarak  %70  kadarını 
oluşturduğu halde  bu  oran  üst  devrelerde  %40'ın  altına  düşer. 
Linyit oluşumu  alt  kesimlerdeki  devrelerin  ince  kırıntılılarında 
gelişmiştir.

Kırıntılıların petrolojik  özellikleri  genellikle  K  1  Kesitinde 
değinilenlerle benzerlik  göstermektedir.

Sedimanter Yapılar. M  1  Kesitinde  en  önemli  çökelme yapı-
ları olarak  aşındırmak  taban,  derecelenme,  konvolut  ve  paralel 
laminasyon, organizma  yaşam  izleri,  demir  yumruları,  gecikme 
çökelleri ve  akıntılara  bağlı  rıpüların  göçü  ile  oluşmuş  büyük 
ölçekli çapraz  katmanlar  ve  küçük  ölçekli  çapraz  laminalar 
tesbit edilmiştir.

Fosil. Bilhassa  kömür  içerikli  ince  birimlerin  bazılarında 
çok az  olarak  ince  kavkılı  gastropodlara  rastlanmıştır.  Doğal 
olarak kömürlü  zonlarda  bitki  fosilleri  vardır.

Geometri. Bu  kesitten evvel  K 1  ve  K 2 kesitlerinde devresel 
birimler için  değinilen  geometri  özellikleri  buradaki  devresel 
çökeller içinde  geçerlidirler.

Renk. Bu  kesitte  görülen  renkler  hemen  hemen  diğer 
kesitlerde değinilen  çökel  renkleri  ile  aynıdır.

Ortam Yorumu.  Yukarıda  değinilen  verilere  uyumlu  olarak 
incelenen dikme  kesitin  (Şekil  7)  çağdaş çökel  ortam modelleri 
(Doeglas, 1962;  Williams  ve  Rust,  1969;  Coleman,  1969;  Mc Go-  
wen  ve  Garner,  1970)  ile  karşılaştırılması  sonunda  yazar  bu kesitin 
akarsu  ortamı  modellerine  uygun  geldiğini  görmüştür.

Akarsu ortamı,  altlarda  menderesli, daha  üstte örgülü  akarsu 
çökelleri ile  temsil  edilmiştir.  Bazı  birimlerde  gelişen  çapraz 
katmanlara göre  malzeme  ortama  genellikle  G  yönünden  taşın-
mıştır. Kaba  kırıntılıların  orta  ve iyi  yuvarlak olması  taşınmanın 
uzaklardan olduğunu  gösterir.  Linyit  oluşumu  menderesli 
ırmakların taşkın  ovalarında  görülmüştür.

LİNYİT OLUŞUMLARI

Deltalarda linyit  oluşumu,  delta  üstünde gelişen  bataklıklar-
da görülmüştür.  Burada  bulunan  linyit  birimlerinin  kalınlıkları 
en fazla  4m.,  uzunlukları  ise  birkaç  kilometre  olan  kamalar 
ve mercekler  şeklindedir.  Linyit  katmanları  arasında  farklı 
kalınlıkta ve  yayılımda  ince  kırıntılı  çökel  birimler  vardır.

Lagünlerde linyit  oluşumu  lagün  bataklıklarındadır.  Burada 
bulunan linyit  birimleri  sınırlı  kalınlık  ve  yayılımlıdırlar.  Çoğun 
linyitler ince  kırıntılılar  içerirler.
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Şekil  7.  M  1  kesiti,  Kargaburnu-Demirtepe  arasında  ölçülmüş  stra-
tigrafik  dikme  kesit  ve  sedimentolojik  özellikler.

Figure  7.  Section  M  1,  the  sedimentary  characteristics  and  measured
stratigraphical  vertical  section  between  Kargaburnu—Demir-
tepe regions.
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Menderes  yapan  akarsuların  taşkın  ovalarında  oluşan
linyit  birimlerinin  kalınlıkları  ve  yayıhmları  fazla  değildir.  Bu
yayılım,  taşkın  ovalarının  geometrileri  ve  akarsuyun  zaman
içinde  olan  yataklarının  göçü  ile  büyük  ölçüde  kontrol  edilmiş-
tir.

Örgülü  akarsu  yataklarında  kaydadeğer  linyit  oluşumlarına
rastlanmamıştır.  Bunun  sebebi  linyit  oluşumu için  elverişli  olan
taşkın  ovalarının  örgülü  akarsu  ortamlarında  gelişmemiş  veya
az  gelişmiş  olmasındandır.

Çalışılan  yörelerde  linyit  oluşumu  otoktondur.  Bu  oluşu-
mun  yataklanma  özellikleri  paralik  kömür  havzalarına  çok
benzer.

SONUÇLAR

Keşan yörelerinde;

—  Oligosen  yaşlı  çökellerin  kırıntıları  G—GB—B  yönlerin-
den taşınmışlardır.

—  Kırıntılar,  delta  (delta  altı,  delta  önü  ve  delta  üstü),

lagün ve  akarsu  (örgülü)  ortamlarında çökelmişlerdir.

—  Linyit  oluşumu  delta  üstü  düzlüklerde  ve  lagünlerde
gelişen  bataklıklarda  olmuştur.

Marmara Ereğlisi yörelerinde;

— Oligosen  yaşlı  çökellerin  kırıntıları  genellikle  G  yönün-
den taşınmışlardır.

— Kırıntılar  akarsu  (örgülü  ve  menderesli)  ortamında 
çökelmişlerdir.

Linyit oluşumu  menderesli  ırmakların  taşkın  ovalarında 
görülmüştür.

Görülüyor ki,  Oligosen  yaşlı  linyitler  çeşitli  ortamlarda 
oluşmuştur. Ortamlara  bağlı  olarak  Kalınlıkları,  yayılımları, 
gelişimleri, v.b.  özellikleri  farklı  olan  linyitler  için  aramalarda 
detaylı havza  etüdlerinin  yapılması  kaçınılmaz  bir  olgudur.
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Bornova (İzmir) Güneyi  Filiş  Topluluklarının Jeolojisi.

The Geology of the fylsch assemblages in Southern Bornova (İzmir).

Fuzuli YAĞMURLU Ege  Üniversitesi  Yerbilimleri  Fakültesi,  İzmir

ÖZ: Bornova  güneyinde,  Kretase  sonu  yaşlı  Kurudağ  kireçtaşı  düzeyine  göre  farklı  stratigrafi  konumlarında  bulunan  üç  ayrı  filiş topluluğu 
ayırt  edilmiştir.  Anılan  filiş  toplulukları,  alttan  üste  doğru:  (1)  Kurudağ  kireçtaşını  altlayan,  Kretase  sonu  yaşta Arapdere litarenit—şeyl  
birimi,  (2)  Kurudağ  kireçtaşı  düzeyini  üstleyen,  Kretase  sonu  ve/veya  Paleosen  başı  yaşlı  İzmirlik  şeyl—litarenit birimi, (3)  Kurudağ  
kireçtaşı  ve  diğer  birimleri  uyumsuz  olarak  üstleyen,  Paleosen  ortası  yaşlı  Beşiktaş  litarenit—şeyl  birimi  olarak saptanmıştır.

Paleosen ve  Kretase  yaşlı  filiş  topluluklarından  derlenen  paleoakıntı  verileri,  egemen  beslenmenin  güneyden  kuzeye  doğru olduğunu 
yansıtır.

Faylar genellikle  düşey  atılımlıdır;  bağıl  yaş  sırasına  göre,  yaşlıdan  gence,  K—G  ve  D—B  gidişlidir.  Tüm  kaya  toplulukları  bu iki egemen  
düşey  fay  sistemiyle  mozayik  bloklara  ayrılmıştır.  Kıvrımlar  genel  olarak  KKD  eksen  gidişlidir.  Tortul  yapılarla  doğrulanan ve  büyük  bölümü 
ile  güneye  yatık  olarak  gelişen  devrik  kıvrımlar  ise  DKD—BGB  eksen  gidişlidir.

ABSTRACT: To  the  south  of  Bornova,  on  the  bases  of  stratigraphic and  depositional  characteristics,  three  different  flysch  units are 
recognized.  These  are,  in  ascending  order,  (1)  the  Arapdere  litharenite—shale  unit, which is Late Cretaceus  in age and underlies the 
Kurudağ  limestone  unit,  (2)  the  Izmirlik  shale—litharenite  unit  which  is  Late  Cretaceus  and/or  early  Paleocene  in  age  and overlies the  
Kurudağ  limestone  unit,  (3)  Beşiktaş  litharenite—shale  unit  which is  middle Paleocene  in  age  and  rests  unconformably on the older 
units.

Paleocurrent data  from  the  Paleocene  and  Cretaceus  flysch  units,  indicate  that  the main  current  directions  were from  south.

Vertically drapped  N-S  trending  older  faults,  are  cut  by E—W  trending younger faults.  The  study  area  is  divided  into  a  mozaic 
block pattern  by  two  main  fault  systems.  The  folds  have  NNE  trending  axes.  The  overturned  folds  to  the  south  recognized  by 
depositional features  are  trending  in  ENE—WSW  direction. i
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GİRİŞ

Çalışma, İzmir  çevresinde  yaygın  olarak  bulunan  Meso-
zoyik Sonu  yaşlı  filiş  topluluklarının  stratigrafi  ayrımı,  tortul-
laşma özellikleri  ve  jeoloji  konumunun  saptanmasını  amaçlar. 
Filiş toplulukları,  değişik  oranlardaki  düzenli  ve/veya  düzensiz 
katmanlanmalı şeyl—litarenit  ardalanması  ve  tektaş  kuşakları 
tarafından simgelenir.

Çalışma Alanı ve Jeoloji Konumu

Alan Bornova  güneyindeki  Altındağ,  Pınarbaşı,  Kaynaklar 
ve Arapdere  köyleri  ile  sınırlanan,  1/25  000  ölçekli  L  18—a2, 
L 18—bl  ve  L  18—b4  paftalarında  yer  alır  (Şekil  1).  Çalışma 
alanı Brinkmann  (1966)  tarafından  tanıtılan,  Kretase  yaşlı 
ofiyolit ve  filiş  kayaları  içeren  "İzmir—Ankara  jeosenklinalinin" 
güneybatı ucunda yer alır (Şekil 2).  Kaya  (1972), "İzmir—Anka-
ra kuşağının" doğu bölümünde, (a) ultramafitit ve alçak dereceli 
metatortullardan yapılı  bir  temel,  (b)  bunun  üzerine  "ofiyolit 
(denizaltı mafik  volkanitleri,  katmanlı  çört,  kireçtaşı,  ilgili 
tektaşlar)" ve  (c)  filiş  (şeyl,  litarenit)  kayalarından  yapılı tortul 
örtü  şeklinde  üç  ana  birim  ayırt  eder.  Yazara  göre  Mastrihtiyen 
yaşlı  platform  kireçtaşları  tüm  yaşlı  birimleri  örter.

Şekil  2.  Mesozoyik Sonu yaşlı  İzmir—Ankara kuşağı ve çalışma alanının jeoloji  konumu (Kaya'dan).

Figure 2.  Geological  setting  of  the  study  area  and  the  İzmir—Ankara  belt  (in Late Mozosoic age).
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Çizelge  1.  Çalışma alanı  ve  yakın  çevresine  ait  stratigrafi  sınıflamaları ve  sunulan çalışma ile karşılaştırılması.

'able  I.  Stratigraphic  classifications  applied  by  earlier  workers  to  the  study  area  and  its  surroundings,  tlomparasion  with  present  work.

Uygulamalar

Filiş tanımı  Dzulynski  ve  Walton  (1965)'a  göredir.  Kum-
taşı sınıflamasında  Folk  (1968),  kireçtaşı  sınıflamasında  Folk (1962) 
gözetilmiş  tir.  Kumtaşlarında  gözlenen  akıntı,  gereç yapıları ve  
katman  içi  tortullaşma  ile  yaşıt  biçim  değiştirme yapılarının 
tanımlanmasında  Dzulynski  ve  Walton  (1965)'a uyulmuştur.

Önceki Çalışmalar

Çalışma alanı  ve  yakın  çevresinde  yaygın  olarak  bulunan filiş 
topluluklarına  ilişkin  ayrıntılı  stratigrafi  ve  sedimentoloji 
araştırmaları oldukça  sınırlıdır.  Ege  bölgesindeki  jeoloji çalışma-
larının öncülüğünü  yapan Hamilton ve Strickland  (1840),  İzmir 
çevresinde gri  renkli,  dayanımlı  kireç  taşlarının  Hippurites  ve 
Nummulites fosilleri  kapsadıklarını  belirtirler.  Filiş  topluluğu ilk 
kez  Phillipson  (1911)  tarafından  Paleozoyik  yaşlı,  "diyabaz ve 
türevlerini"  kapsayan  şeyl—grovak  topluluğu  şeklinde  ayırt 
edilmiştir. Parejas  (1942),  Belkahve  çevresinde  yaptığı  araştır-
malarda filiş  içerisinde  bulunan  merceksel  kireç  taşlarında  sap-
tadığı, Globotruncana  varlığına  dayanarak  "Mastrihtiyen" yaşını 
öne  sürer.  Akartuna  (1962),  İzmir  yöresindeki  Kretase yaşlı kaya  
topluluklarında,  "filiş"  ile  "grimsi  afanitik  kireçtaşları" olmak  üzere  
iki  ayrı  düzeyin  yer  aldığını,  "kristalin şistlerle Kretase  katmanları  
arasında  stratigrafi  boşluğunun" var olduğunu  belirtir.  Verdier  
(1963),  Işıklar  Köyü  ve  Kavaklıdere'den geçen  kesitte  filiş  ve  kireç-  
taşının  normal  konumlu olduğuna değinir.  Yazara  göre  filisin  
Mastrihtiyen  yaşlı  kireçtaşı üzerinde  bulunmasına  karşın  filiş  ile  
kireçtaşı  arasındaki

sınır ilişkileri  iyi  gözlenmemektedir.  Filiş  ile  kireçtaşı  ara-
sındaki dokanaklar  yazara  göre  çoğunlukla  fay  ve  kayma 
düzlemlerini karşılar.  Brinkmann  (1966),  "İzmir—Ankara" 
kuşağının batı  ucunda yer alan, Çatalkaya  ve çevresinde  Kretase 
yaşlı, başlıca  kumtaşından  yapılı,  az  olarak  radyolarit  ve  vol-
kanitler kapsayan  filişin  varlığını  belirtir.  Oğuz  (1966),  Manisa 
Dağı'nda Mastrihtiyen  yaşlı  yersel  bazik  volkanik  bileşenler 
kapsayan filiş  topluluğu  ile  1000  m.  kalınlığa  ulaşan  Kampani-
yen yaşlı  kalın  katmanlı  kireç  taşlarını  tanımlamıştır.  Kaya 
(1972), Tavşanlı  yöresinde,  alttan  "Ovacık  ofiyolit  gurubu", 
üstten Kretase  Sonu  yaşlı  "Budağan  kireçtaşı"  ile  çevrili  filiş 
topluluğunu Mastrihtiyen  yaşlı  "Karaçalı  formasyonu"  şeklinde 
ayırt eder.  Yazar,  filiş  topluluğunun  beslenme  alanının  yakın 
kontrolü altındaki  "miyojeosenklinal"  bir  istif  özelliği taşıdığına 
değinir. Brinkmann  (1972),  "İzmir—Ankara  jeosenklinalinde" 
yer alan  kaya  türlerinin  dağılım  ve  bileşim  özelliklerini  tanıt-
lamıştır. Yazar  sözü  edilen  kuşağın,  kapsadığı  kaya  türü  ve yapısal 
özellikleri  yönünden  günümüzdeki  Kaliforniya  Körfezi'ne benzer 
tortullaşma  çatısı  olduğunu  savunur.  Konuk  (1977), Bornova 
kuzeyinde,  yaygın  olarak  bulunan  karbonat  kesitini, "Eğridere 
kireçtaşı  formasyonu"  şeklinde  ayırt  etmiş ve bunun üzerine gelen  
Üst  Mastrihtiyen  —  Paleosen  yaşlı  topluluğu "Bornova filiş  
formasyonu"  olarak  tanımlamıştır  (Çizelge  1).                  
STRATİGRAFİ

Gözlenebilen kaya  birimi  sınırları  ve  katmanlanma  özellik-
lerine dayanılarak  Şekil  3'de  verilen  genelleştirilmiş  stratigrafi istifine 
varılmıştır.  Devrik  kıvrımlar  ve  düşey  fay  mozayiği kaya birimi  
kalınlıklarının  çıkarılmasını  önemli  ölçüde  etkiler.
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Şekil  3.  Bornova  güneyinde  yer  alan  kaya  topluluklarının  genelleşti-
rilmiş  stratigrafi  dikmesi.

Figure 3.  Generalized  columnar  section  of  the  rock  assemblages  to
the  south of Bornova.

Arapdere Literatenit — Şeyl Birimi

Tanım ve Dağılımı. Birim  başlıca  düzensiz,  yanal  süreksiz  ve 
karmaşık katmanlı  litarenit—şeyl  ardalanmasından  yapılıdır. Alt 
sınırı  gözlenemeyen  birim,  üstten  Kurudağ  kireçtaşı  birimi ile 
çevrilidir.  Yayılım,  Işıklar,  Pınarbaşı, Kaynaklar  ile  Arapdere 
Köyleri'nin  sınırladığı  alan  içindedir.  Başvurma  kesiti  Işıklar 
Köyü  güneyindeki  Kalabak Deresinin  kuzey  yamacında  (İz-
mir, L 18-a2, 51.7: 19.8) gözlenir.

Litotoji. Arapdere  biriminin  bileşenleri,  karadan  türeme 
litarenit, şeyl,  az  olarak  kalkerli  şeyl,  merceksel  kireçtaşı, değişik 
büyüklükte  ve  bileşimde  tektaşlardan  (eksotik  ve  olistolit) 
yapılıdır.

Birimin büyük  bölümünü  oluşturan  şeyller,  genellikle  ye-
şilimsi gri  ile  koyu  grimsi  yersel  sarımsı  gri  ayrışma  renklidir. Şeyl  
içinde  çok  ince  katmanlı  silttaşı  ve  kaba  litarenit arasında değişen 
türbidit  katkılar  yer  alır.  Kum  taşları  yeşilimsi  gri  ile koyu grimsi,  
yersel  sarımsı  gri  ayrışma renkli, başlıca  litarenit ve kuvarslı 
litarenit  bileşimindedir.  Birimin  değişik  düzeylerinden alman 
kumtaşlarının modal  bileşimi  Şekil  4'de  verilmiştir.

Litarenitlerde taneler  orta  ile  iyi  arası  boylanmış,  köşeli 
ile yarı  yuvarlaklaşmıştır.  Bileşen  taneler,  bolluk  sırasına  göre, 
dalgalı sönme  gösteren  kuvars,  yersel  düz  sönmeli  megakuvars, 
çört, beyaz  mika,  feldispat,  fillit,  şeyl,  kireçtaşı,  bazik  kaya 
kırıntıları ve  opak  minerallerdir.  Taneler  kil  ve  ince  kıyılmış 
kaya kırıntısından yapılı aramadde ile  bağlanmıştır.

Kireçtaşları, birimin  Kurudağ  kireçtaşına  yakın  üst  düzey-
lerinde çoğunlukla ince mercekler şeklinde bulunur.

Dokanaklar. Arapdere  biriminin  alt  dokanağı  gözleneme-
mektedir. Birim,  5—10  m  arasında  değişen  bir  dokanak  aralığı 
ile üstleyen Kurudağ kireçtaşına  derecelenir.

Yaş. Birimin  üst  bölümünde  yer  alan  kireçtaşlarında  E. 
Meriç ve  İ.  Tansel,  Kretase  Sonu'na  ait  aşağıdaki  mikrofavnayı
saptamışlardır. N

Globotruncana sp.

Globotruncana fornicata fornicata PLUMMER

Rotaliidea  ve  belirgin olmayan  foraminiferler

Milioliadae

Arenase  kavkılı  foraminiferler

Algler

Yorum. Arapdere  biriminin  orta  ve  üst  bölümleri  kalkerli şeyl  
ve  killi  kireçtaşından  yapılı  karbonat  bileşenleri  kapsar. 
Kumtaşlarının bileşimi  metamorfik  beslenme  alanının  varlığını 
kanıtlar. Akıntı  yapıları  güney  yönlü  bir  beslenmeyi  yansıtır. 
Düzensiz katmanlanma  ve  olağan  kumtaşı  olistolitleri  duraysız 
ve/veya hızlı  çöken  birikim  alanındaki  çökelim  koşullarını  ön-
görür. Egemen  düzensiz  katmanlı  litarenit—şeyl  karmaşığı, sualtı 
oturma  ve kaymaların ürünüdür. Birim,  olasılıkla Beytitcpe

Kuvars,  çört

Şekil 4.  Arapdere  ve  İzmirlik  birimlerinin  değişik  düzeylerinden  alınan
kumtaşı örneklerinin  sınıflamadaki  yeri  (Folk,  1968).  (1)  Arap-dere 
litarenit—şeyl  biriminden  alınan  kumtaşı  örnekleri,  (2) İzmirlik şeyl
—litarenit  birimden alınan  kumtaşları.

Figure 4.  Classification  of  sandstone  samples  taken  from  different  ho-
rizons  in  the  Arapdere  and  İzmirlik  units  (Folk,  1968).  (1)
From  the  Arapdere  litharenite—shale  unit,  (2)  from  the  izmir-
lik shale—litharenite unit.
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Şekil 5.  Beytitepe  birimi  ve  altlayan  Arapdere  düzeyi  arasındaki  geçiş 
aralığı. Yer,  Beytitepe  doğusu  (48.8:  22.3).  (1)  Şeyl-litarenit,

(2) kalkerli  şeyl,  (3)  killi  kireçtaşı,  (a)  açık  gri,  (b)  orta  gri,(c) açık  
yeşilimsi gri,  (d)  koyu  yeşilimsi  gri.

Figure 5.  Transitional  contact  invertal  between  the  Arapdere  and  the
Beytitepe  unit.  Location,  east  of  Beytitepe  (48.8:  22.3).  (1)
Shale-litharenite,  (2)  calceraous  shale,  (3)  clayey  limestone,
(a) light  gray,  (b)  medium  gray,  (c)  light  greenish  gray,  (d)  dark
greenish  gray.

Şekil  6.  Beytitepe  birimi  ile  üstleyen  Arapdere  düzeyi  arasındaki  geçiş
aralığı.  Yer,  Beytitepe  doğusu  (49.1:  21.9).  (1)  Litarenit-şeyl,
(2) şeyl-litarenit,  (3)  kalkerli  şeyl,  (4)  killi  kireçtaşı,  (a)  açık gri, (b)  
orta  gri,  (c)  açık  yeşilimsi  gri,  (d)  koyu  yeşilimsi  gri.

Figure 6.  Transitional  contact  interval  of  the  Beytitepe  unit  to  the
Arapdere  unit.  Location;  east  of  Beytitepe  (49.1:  21.9).  (1)
Litharenite-shale,  (2)  shale-litharenite,  (3)  calceraous  shale,
(4) clayey  limestone,  (a)  light  gray,  (b)  medium  gray,  (c)  light
greenish gray,  (d)  dark greenish  gray.
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kalkerli şeyl  birimi  ile  yanal  geçişlidir.  Beytitepe  kalkerli  şeyl 
birimine göre,  birim  alt  ve  üst  düzeylere  ayrılır.  Alt  düzey egemen 
olarak  litarenit—şeyl  karmaşığı,  üst  düzey  düzenli  katmanlı litarenit
—şeyl  ardalanmasından  yapılıdır.  Özellikle  Kaynaklar Köyü  
doğusunda  yaygın  olan  litik  çakıltaşları  ve  eşlik eden kireçtaşı  
tektaşları  kanal  dolgusu  özelliklerini  taşır.

Beytitepe Kalkerli Şeyl Birimi

Tanım ve Dağılımı. Birim  egemen  olarak  kalkerli  şeyl  ve  az 
olarak killi  kıreçtaşından  yapılıdır;  Arapdere  litarenit—şeyl birimi 
ile  giriftlik  gösterir.  Birime  ait  tipik  kesit,  Beytitepe çevresinde 
(İzmir,  L  18—a2,  49.5:  21.6,  48.2:  21.2)  gözlenir. Kalkerli şeyller  
koyu  gri  ile  mavimsi  gri,  çoğunlukla  açık  gri ve sarımsı  gri  ayrışma  
renkli,  lamina  ile  orta  arası  düzgün  katmanlıdır. Kireçtaşı  düzeyleri  
biyopsoydomikrit  ile  biyopsoydospardan yapılıdır.

Alt ve Üst Dokanak.  Beytitepe birimi, Arapdere alt litarenit—
şeyl  düzeyini  yaklaşık  47m  kalınlığında  bir  geçiş  aralığı  ile üstler 
(Şekil  5).  Dokanak  aralığında  kalınlığı  5—10 m  arası değişen düzenli  
katmanlı  şeyl—litarenit  ardalanması,  50 cm büyüklüğe ulaşabilen  
kireçtaşı  çakıl  ve blokları,  yersel  kırmızımsı kalkerli  şeyl  arakatkıları  
gözlenir.

Birim, Arapdere'nin  egemen  olarak  düzenli  katmanlı  litarenit
—şeyl  ardalanmasından  yapılı  üst  düzeyine,  kalınlığı  2—30m 
arasında değişen  bir  dokanak  aralığı  ile  derecelenir  (Şekil  6).

Yaş. Beytitepe  kalkerli  şeylleri,  E.  Meriç  ve  İ.Tansel tarafından 
saptanan  Kretase  Sonu  yaşlı  mikrofosilleri  içerir.

Globotruncana sp.

G. sp.  (gurup  lapparenti)

G. sp.  cf.  stuartiformis  DALBİEZ

G.tricanata QUERAU

G. fornicata  foraicata  PLUMMER

G. aff.  abfiqua  QUERAU

G. vetricosa —  gansseri  arası  geçiş  tipleri

G. ventricosa WHITE

G. arca  (CUSMAN)

Praeglobotruncana sp.

Hedbergella sp.

Heterohelix sp.

Ekinit diken kesitleri

Yorum. Beytitepe  birimi  Arapdere  litarenit—şeyl biriminin
alt ve  üst  düzeyleri  ile  girift  sınır  ilişkileri  gösterir.  Beytitepe'nin 
taşıdığı litoloji  özellikleri  ve  mikrofavma  türleri,  karadan  türeme 
kırıntılı tortulların  ulaşamadığı  dönemlerdeki  özgül  pelajik 
koşulları öngörür.

Kurudağ Kireçtaşı Birimi

Tanımı ve  Dağılımı.  Birim,  alttan  Arapdere  litarenit—şeyl, 
üstten İzmirlik  şeyl—litarenit  birimleri  ile  sınırlanmış  olan  kar-
bonat kesitinden  oluşur.  Birime  ait  başvurma kesiti  Işıklar  Köyü 
güneyinde gözlenebilir  (52.6:  20.2).  Birim,  Kurudağ  (Tahtah-
dağ), Manastırtepe  ve  Altındağ  yükseltileri  ile  çalışma  alanı 
doğusunda kalan  Kemalpaşa  Dağı'nın  (Nif  Dağı)  oluşturur.

Şekil  7.  Kurudağ  kireç  taşının  alt  geçiş  aralığı.  Yer,  Işıklar  Köyü  güneyi
(52;6 :  20.3).  (1)  Şeyl-litarenit,  (2)  kalkerli  şeyl,  (3)  killi  kireç-
taşı, (4)  afanitik  kireçtaşı,  (a)  orta  gri,  (b)  açık  sarımsı  gri,  (c) açık 
yeşilimsi  gri,  (d)  koyu  yeşilimsi  gri.

Figure 7. The  lower  transitional  contact  interval  of  the  Kurudağ  limestone. 
Location;  south  of  the Işıklar  Köy  (52.6  :  20.3).  (1)  Litharenite—shale, (2)  
calceraous  shale,  (3)  clayey  fimestone,  (4) aphanitic limestone;  (a)  medium  
gray,  (b)  light  yellowish  gray,

(c) light  greenish gray, (d)  dark  greenish gray.

Litoloji. Kurudağ  birimi  egemen  olarak  kireçtaşı,  az kalkerli 
şeyl,  killi  kireçtaşı  ve  kireçtaşı  çakıltaşı  ile  ikincil dolomitten 
yapılıdır.  Kireç  taşları  çoğunlukla  orta  ile  koyu grimsi, masif,  yersel  
orta  ile  kalın  katmanlıdır.  Kireçtaşı  olağan olarak intraklast  ve  
biyoklast  taneler  ile  psoydospar  ve  psoydomikrospar arası  değişen  
aradolgu  içerir.
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Şekil 8. Arapdere litarenit-şeyl birimi içinde, özellikle Kurudağ
kireçtaşına  yakın  düzeylerde  gözlenen  merceksel  kireçtaşları.

Figure  8.  Lensoidal  limestones  observed  in  the  upper  parts  of the  Arap-
dere litharenite—shale unit.

Belli  kesimlerde  yaygınlaşan  dolomitleşme,  anakayanın 
litoloji  ve  tektonik  özelliklerine  göre  seçimli  olarak  gelişmiştir.

Alt ve  ÜstDokanak.  Birime ait alt sınır,  Işıklar Köyü  güneyin-
de (53.2:  20.3)  gözlenmiştir  (Şekil  7).  Kurudağ   kireçtaşı birimi, 
altlayan  Arapdere  biriminden  25—5O m  arasında  değişebilen 
dereceli  bir  dokanak  aralığı  ile  ayrılır.  Arapdere  litarenit—şeyl  
biriminin  Kurudağ  kireçtaşına  yakın  en  üst  düzeyleri merceksel 
kireçtaşı  ve  kalkerli  şeyl arakatkılar  kapsar  (Şekil  8). Birimin alt  
dokanak  aralığında  kalkerli  şeyl ve  killi  kireçtaşı düzeyleri yer  alır.  
Kurudağ  kireçtaşını  üstleyeri  İzmirlik  şeyl-litarenit birimi  ile  
kireçtaşı  arasında  yersel  olarak  gözlenebilen dereceli dokanak  
yer  alır  (Şekil  9).  Kartalkaya  kuzeyinde (48.8: 23.5),  Beşiktaş  
litarenit—şeyl birimi  Kurudağ  kireçtaşını uyumsuz  olarak  üstler.

Yaş. Kurudağ  kireçtaşı  çoğunlukla  lamellibranş,  gast-
ropod ve Hippurites  kalıntıları  içerir.  Organik  bileşenler yersel 
olarak yığışımlar  oluştururlar.  Fosil  bulguları  ve  önceki  araş-
tırmalar (Akartuna,  1962,  Verdier,  1963,  Konuk,  1977)  çer-
çevesinde birim  olasılıkla  Kretase  Sonu  yaşındadır.

Yorumlar. Birimin  egemen  allokemli  mikrokristalin  kalsit 
dokusu, kıyıdan  uzaklıkla  kontrol  edilen  alçak  enerjili  bir  ortamı 
yansıtır.

İzmirlik Şeyl—Litarenit Birimi

Tanım ve Dağılımı. Birim  alttan  Kurudağ  kireçtaşı,  üstten 
Beşiktaş birimi  ile  çevrili,  başlıca  şeyl ve  litarenit  bileşimli 
kumtaşlarından yapılıdır. Birime  ait  başvurma görünüleri  özellikle 
Kaynaklar  Köyü  çevresinde  yaygındır (49.5:  25.7).

Litoloji. Topluluk  başlıca  düzenli  katmanlı  ve  yanal  sürekli 
şeyl—litarenit ardalanması,  az  olarak  şeyl—litarenit  karmaşığı, çok 
örnek  bileşenli  çakıltaşı,  merceksel  kireçtaşı  ve  değişik 
litolojide çörtlü  kireçtaşı,  çört,  kireçtaşı  tektaşlarından  yapı-
lıdır.

Birimin  büyük  bölümünü  oluşturan  şeyller,  çoğunlukla yeşilimsi  gri  
ile  koyu  grimsi,  yersel  sarımsı  gri  ayrışma renklidir.

Şekil 9.  İzmirlik  şeyl—litarenit  birimi  ile  Kurudağ  kireçtaşı  arasındaki
geçiş aralığı.  Yer,  Deliktaş  doğusu  (48.1  :  25.7).  (1)  Litarenit-şeyl, 
(2)  şeyl-litarenit,  (3)  kalkerli  şeyl,  (4)  killi  kireçtaşı,  (5) afanitik 
kireçtaşı;  (a)  açık  gri,  (b)  orta  gri,  (c)  açık  yeşilimsi gri, (d)  koyu  
yeşilimsi gri.

Figure 9.  Transitional  contact  invertal  between  the  Kurudağ  limestone
unit  and  the  İzmirlik  shale—litharenite  units.  Location;  east  of
Deliktaş  (48.1  :  25.7).  (1)  Litharenite-shale,  (2)  shale-litharenite,
(3) calceraous  shale,  (4)  clayey limestone,  (5) aphanitic limestone;
(a) light  gray,  (b)  medium  gray,  (c)  light  greenish gray,  (d)  dark
greenish  gray.
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Şekil 10.  İzmirlik  şeyl—litarenit  birimi  ile  Kurudağ  kireçtaşı  arasındaki
dokanak aralığında,  merceksel  kireçtaşı,  kalkerli  şeyl  ve  devrik 
katmanlı litarenitler yer alır.

Figure  10.  Lensoidal  limestone,  calceraous  shale  and overturned lithare-
nites  in  the  transitional  contact  interval  of the  Kurudağ  limes-
tone to the  İzmirlik shale—litharenite unit.

Şeyl  içerisinde  yaygın  olarak  çok  ince  laminalanma  özelliği taşıyan 
silttaşı  ile  kaba  taneli  kumtaşı  arasında  değişen  türbiditik oluşuklar  
yer  alır.

Yaygın olarak  bulunan  kumtaşları,  yeşilimsi  gri  ile  koyu 
grimsi, yersel  sarımsı  gri  ayrışma  renklidir.  Kumtaşları,  başlıca 
litarenit ve  az  kuvarslı  litarenit  bileşimindedir  (Şekil  4).  Litare-
nit, orta  ile  kötü  boylanmış,  köşeli  ile  yarı  yuvarlaklaşmış 
tanelidir. Bolluk  sırasına  göre  çoğunluğu  dalgalı  sönme  gösteren 
kuvars, çört,  feldispat,  mika, düz  sönmeli megakuvars, metamor-
fik kaya  kökenli  polikristalin  kuvars,  fillit,  kireçtaşı  ve  ola-
sılıkla bazik  kayalardan  yapılı  kaya  kırıntıları  ana  bileşenleridir. 
Aynı bileşenlerden  yapılı  ince  kırıntılar  ve  kil  aramaddeyi 
oluşturur. Litarenitler  saptanabilen  tanıtlayıcı  özellikler  çer-
çevesinde türbidit  akıntı  çökelleridir.

Çakıltaşları, Kaynaklar  Köyü  doğusundaki  (49.5:  25.7) şeyl—
litarenit karmaşığı  içinde  merceksel  konumludur.  Çeşitli ölçekteki 
kireçtaşı  tektaşları,  çakıltaşları  ile  çevrelenmiş  bulunur. Çakıltaşı  
çoğunlukla  orta  gri  ile  sarımsı  kahverengi arasında ayrışma  renkli  
yersel  bloğumsu  görünümlü,  çok  örnek kötü ile  orta  arası  
boylanmak,  karbonat  çimentolu  ve  yersel şeyi arakatkılıdır.  Bileşen  
taneler  çok  ince  çakıl  ile  çok  kaba çakıl arası  büyüklükte,  yarı  köşeli  
ve  yersel  değimlidir.

Orta ile  koyu  grimsi  afanitik  kireçtaşı,  boz  renkli  ince 
taneli kumtaşı,  siyahımsı,  yeşilimsi  ve  kırmızımsı  olabilen  çört 
ile beyazımsı  damar  kuvarsı  çakıltaşının  egemen  bileşenleridir.

Tektaşlar yersel  olarak  bir  boyutta  250m  büyüklüğe  ulaşır-
lar. Çalışma  alanında  gözlenebilen  ve  harita  alımı  yapılan 
tektaşlar, grimsi  kireçtaşı,  grimsi  çörtlü  kireçtaşı,  katmanlı 
çörtler, çok  örnek  bileşenli  çakıltaşı,  kırmızımsı  kireçtaşı  ve 
kalkerli şeylden  oluşur.

Alt ve Üst  Dokanak. İzmirlik  şeyi—litarenit  birimi,  0—50m 
arası değişen  kalınlıktaki  dereceli  dokanak  aralığı  ile  Kurudağ 
kireçtaşını üstler.  Dokanak  aralığı  belirgin  olarak  Kaynaklar 
Köyü kuzeyinde  (49.5:  25.7)  gözlenmiştir.  Dokanak  aralığında

yanal süreklilik  gösteren  killi  kireçtaşı,  kalkerli  şeyl,  şeyl  ve laminite 
derecelenmeli  katmanlı  litarenitler  yer  alır  (Şekil  10). Beşiktaş 
birimi  olarak  tanımlanan,  başlıca  şeyl—litarenit  ardalanması ve  
karmaşığından  yapılı,  çoğunluğu  kireçtaşı  olabilen tektaşlar 
kapsayan  topluluk,  İzmirlik  birimini  Kale  Tepe  doğusunda (58.1: 
22.7)  uyumsuz  olarak üstler.

Yaş. Büyük  bölümü  ile  düzenli  katmanlı  şeyl—litarenit 
ardalanmasından yapılı  İzmirlik  biriminin  alt  düzeylerinde  yer alan 
killi  kireçtaşı  ve  kireçtaşı  arakatkıları  tanımlanamıyan 
foraminiferlerden yapılı  fakir  bir  favna  kapsar.  Altlayan  birim-
lerde bolca gözlenen Globotruncana'  nın  yokluğu,  birimin  ola-
sılıkla Paleosen  yaşlı  olduğunu  öngörür  (E.  Meriç  ile  sözlü 
görüşme).

Yorumlar. Birimin  alt  bölümleri  kalkerli  şeyl  ve  killi 
kireçtaşından yapılı  karbonatlı  bileşenler  kapsar.  Litarenitler tam 
veya  eksikli  Bouma  istifi  özelliklerini  taşır.  Akıntı  yapıları (oygu, 
oluk,  sıçrama,  saplanma)  yönlü  bir  beslenmeyi  yansıtır. Yersel 
gözlenebilen  düzensiz  katmanlı  şeyl—litarenit  karmaşığı, hızlı 
çöken  duraysız  birikim  alanında  gelişen  sualtı  oturma  ve 
kaymalardan kalıtsaldır.  Kaynaklar  Köyü  doğusunda  yaygın olan 
çakıltaşlarının  litoloji  ve  dağılım  özellikleri,  türümsel yönden kanal  
dolgusu  olarak  tanımlanabilir.

Beşiktaş Litarenit — Şeyl Birimi

Tanım ve Dağılımı.  Birim  alttan  İzmirlik  şeyl—litarenit  birimi, 
üstten  Neojen  yaşlı  taban çakıltaşı, çamurtaşı  ve kireçtaşından 
yapılı  tortul  topluluğu  ile  çevrili,  başlıca  litarenit,  şeyl ve 
tektaşlardan  (eksotik  veya  olistolit)  yapılıdır.  Birime  ait başvurma 
kesiti  Kartalkaya  kuzeyinde  (48.8:  23.5)  gözlenebilir.

Litoloji. Başlıca  şeyl—litarenit  ardalanması  ve  karmaşığından 
yapılı  olan  birim,  değişik  litoloji  ve  boyutlarda  afanitik kireçtaşı, 
çokörnek  çakıltaşı,  kireçtaşı  çakıltaşı  ve  çörtlü kireçtaşından 
oluşan  tektaşlar  içerir.  Birim  içinde  oldukça yaygın bulunan  
kumtaşları,  yeşilimsi  gri  ile  koyu  grimsi, yersel sarımsı  gri  ayrışma  
renklidir;  bileşimce  litarenit  ve  kuvarslı litarenitten  yapılıdır.  
Litarenit,  orta  ile  kötü  boylanmış, taneleri yarı  köşeli  ile  yarı  
yuvarlaklaşmıştır.  Dalgalı  sönmeli kuvars, yersel  düz  sönmeli  
megakuvars,  metamorfik  kaya  bileşimli kaya  kırıntıları  ana  
bileşenlerdir.  Aynı  bileşimde  ince kırıntılar ve  kil  aramaddeyi  
oluşturur.  Şeyi  ile  ardalanmalı litarenitler tam  veya  eksikli  Bouma  
istifleri  ile  simgelenir.

Yaygın olarak  bulunan  şeyller,  yeşilimsi  gri  ile  koyu  grimsi, yersel 
sarımsı  gri  ayrışma  renklidir.  Şeyl  içinde  yersel  olarak çok ince  
laminalanmalı  sittaşı  ile  kaba  taneli  kumtaşı  arası değişimli türbiditi  
oluşuklar  yer  alır.

Tektaşların çoğu,  litoloji  ve  bileşimsel  özellikleri  yönünden İzmirlik 
şeyl—litarenit  biriminin  tektaşlarına  benzerlik  gösterir.

Alt ve Üst  Dokanak. Beşiktaş  litarenit—şeyl  birimi,  altlayan 
İzmirlik ve  Kurudağ  kireçtaşı  birimini  transgressif  olark  üstler 
(48.8: 23.5).  Aşınma  yüzeyinde,  bileşenleri  başlıca  kireçtaşı, şeyi ve  
kumtaşından  yapılı  çakıltaşı  düzeyi  yer  alır  (Şekil  11). Neojen yaşlı,  
taban  çakıltaşı,  kalkerli  çamurtaşı,  kalkerli  kiltaşı ve  kireçtaşından  
oluşan  tortul  topluluğu  birimi  uyumsuz olarak üstler.

Yaş. Litarenit—şeyl  ardalanması  ve  karmaşığından  oluşan birim 
içindeki  mercekler  kireçtaşları,  E.  Meriç  ve  İ.  Tansel tarafından 
saptanan  aşağıdaki  mikrofosilleri  kapsar.

Miliolidae

Textulariidae
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Şeki l l i .  Çalışma  alanındaki  filiş  topluluklarından  derlenen  paleoakın-
tıların dağılım diyagramı.
(1)  Arapdere biriminden derlenen paleoakıntılar
(2) İzmirlik
(3) Beşiktaş
Buna göre  paleoakıntı  doğrultu  ve  yönleri  G—K  gidişlidir. 
Beslenme genel  olarak güneydendir.

Figure 11. Paleocurrent diagram of the flysch units.

(1)  The Arapdere unit
(2)    "   İ zmirlik unit

(3)    "  Beşiktaş  unit

The predominant  patten  show  a  provenance  lying  to  the 

south.
Polymorphinidae

Dotalidae

Parachaetetes asvapatii  PIA

Lacazina  sp.

Mercan kesitleri

Algler

Ekinit  diken  kesitleri

Belirgin  olmayan  foraminiferler

Belirtilen  mikrofavna  Paleosen  ortası—sonu  zaman  aralığı
içindedir.

Birimin  en  alt  düzeyinde  taban  çakıltaşı  gözlenir.  Çakıl-
taşmı  oluşturan  kireçtaşı  ve  killi  kireçtaşı  çakıl  bileşenlerinde
aşağıdaki  mikrofosiller  saptanmıştır.

Globotruncana sp.

G. sp. ventricosa  WHITE

G. sp. (gurup lapparen ti)

Thaumatoporella sp.

Textulariidae

Belirgin olmayan  foraminiferler.

Tanıtılan çakıl  mikrofavnası  Jura—Kretase  Sonu  zaman
aralığını verir;  birim  için  Paleosen yaş  öngörülmüştür.

Yorumlar.  Birim,  altlayan  türbidit  kökenli  tortul  birimler-
den,  (a)  tektaşların  bolluğu,  (b)  çok  kalın  katmanlı  litarenit-
lerin  varlığı  ile  ayırd  edilir.

PALEOAKINTILAR

Tortul  yapı  incelenmesi  genellikle  düzgün  katmanlı  litare-

nit—şeyl  ardalanmasının  yer  aldığı  tortul  bölümlerinde  yapıl-
mıştır. Akıntı  yönünü  veren  oygu,  saplanma  ve  çarpma  izleri ile 
akıntı  doğrultusunu  belirleyen  uzunlamasına  oluk  izleri, güvenilir 
paleoakıntı  verileri  olarak  derlenmiştir.  Şeyl—litarenit karmaşığı 
şeklinde  beliren  tortul  bölümleri,  güvenilir  paleoakıntı izlerinden  
yoksundur.  Gözlenebilen  akıntı  yapıları  ve  katman yüzeyindeki 
konumlarına  ait  verileri, Norman,  1973'de  önerilen düzeltimler 
uygulanmıştır.

Arapdere litarenit—şeyl  biriminden  elde  edilen  sonuçlar, genel 
beslenmenin  güneybatıdan  kuzeydoğuya  doğru  olduğunu yansıtır 
(Şekil  11).  İzmirlik  şeyl—litarenit  birimi  ile  Beşiktaş litarenit—şeyl  
birimlerinde  genel  beslenme,  güneyden  kuzeye doğru olmuştur.  
Beslenme  yönlerindeki  ayrıcalıklar,  (a)  birikim alanındaki tektonik  
dengelenmeye  bağlı  gelişen  su  derinliği  ve çanak eksenindeki  
doğrultu  değişimlerine,  (b)  düzeltmelerdeki elde olmayan  hata 
etkenlerine yorulabilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

Faylar

Pınarbaşı fayı,  yaklaşık  K15D  gidişli,  5km  kadar  izlenebilen, 
Kurudağ  kireç  taşını  Arapdere  litarenit—şeyl  biriminden ayıran 
düşey  çekim  fayıdır  (Şekil  14).  Fay,  topografyada  yersel olarak  
gözlenen  dik  yamaçlar  meydana  getirir.  Pınarbaşı güneyindeki su  
kaynakları  fay  üzerinde  yer  alır.  Fay,  D—B gidişli faylar  tarafından  
yer  yer  kesilmiştir.

Mersindere fayı,  yaklaşık  olarak  Kuzey—Güney  gidişli,  2km 
kadar izlenebilen  düşey  çekim  fayıdır.  Fay,  topografyada  olu-
şan eşikler,  yersel  gözlenen  breşlenme  kuşakları  ve  kireç  taş-
larında yeniden  kristalleşme  yüzeyleri  ile  simgelenir.  Çizgisel 
gidişli, derin  açılmış  Şeytanlı  ve  Mersin  Dere'leri  fay  boyunca 
gelişmiştir (Şekil  14).

Karapınar Dere fayı,  D—B  gidişli  Kurudağ  kireçtaşı  ile  İzmirlik 
şeyl—litarenit  birimini  ayıran  düşey  çekim  fayıdır.  Yaklaşık olarak  
1.5km  izlenebilen  fay,  çok  derin  açılmış  Karapınar ve İzmirlikpınarı  
Dere'leri  ile  çizgisel  dizilimli  su  kaynakları tarafından belirlenir.

Kartalkaya fayı,  Kartalkaya'nın  batısından  geçen  yaklaşık K—G 
gidişli  fay,  Kurudağ  kireçtaşını  Beşiktaş  litarenit—şeyl biriminden 
ayırır  (Şekil  14).

Çalışma alanında  saptanan  faylar  ve  konumları  aşağıda 
belirtilen sonuçları  öngörür.

N

Şekil 12.  Çalışma  alanından  derlenen  fayların  dağılım  diyagramı  (fay

uzunlukları ağırlıklı  olarak dağılıma katılmıştır).

Figure  12.  Fault  pattern  of  the  study  area  (length  of  the  faults  are

indicated  cumulatively).
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3. FİLİŞ  TOPLULUĞU Beşiktaş  litarenit—şeyl  birimi
uyumsuzluk

2. FİLİŞ  TOPLULUĞU
İzmirlik şeyl—litarenit  birimi

KURUDAĞ KİREÇTAŞI

1. FİLİŞ TOPLULUĞU  Arapdere  litarenit-şeyl  birimi

(a)Gözlenebilen fayların  çoğunluğu  düşey  çekim  tekto-
niğine ait  özellikleri  taşır.  Bu  yönü  ile  çalışma  alanında  gözle-
nen faylar,  bölgesel  anlamdaki  tektonik  çatı  içinde  gerileme 
tektoniğine bağlı  olarak  gelişmiş  olmalıdır.

(b) Çalışma  alanında  başlıca  iki  fay  sistemi  egemendir 
(Şekil 12).  (a)  K—G  ve  (b)  daha  genç  gelişen  D—B  gidişli 
faylar.

Kıvrımlar

Arapdere antiklinalı,  stratigrafi  birimlerinin  dağılımına  göre 
beliren, yaklaşık  K—G  gidişli  bir  kıvrımdır.  Arapdere  vadisi boyunca 
çekirdeği  oluşturan  Arapdere  litarenit—şeyl  birimi yüzeyler. Ekseni  
Arapdere  ile  çakışık  olan  antiklinalin  doğu kanadı, yaklaşık  K15D  
gidişli  Pınarbaşı  fayı  ile  alçalmıştır. Antiklinal içinde  genel  gidişe  
yarı  paralel  veya  paralel  gelişen küçük boyutlu  kıvrımlar  gözlenebilir.

Beytitepe senklinali,  harita  yorumuna  dayanarak  belirlenen KD 
gidişli  ve  kuzeye  eğimli  bir  kıvrımdır.  Senklinal  içinde genel gidişe 
yarı  paralel  küçük  boyutlu  kıvrımlar  gözlenebilir.

Sivrikaya senklinali,  yaklaşık  KD  gidişli,  güneye  dalımlı asimetrik 
bir  kıvrımdır.  Kıvrımın  doğu  ve  batı  kanadı  K—G gidişli faylarla  
kesilir  (Şekil  14).

İzmirlikpınarı antiklinali, D—B  gidişli,  ekseni  boyunca  faylanmış 
harita yorumu ile  beliren  kıvrımdır.

Karakoltepe antiklinali;  yaklaşık  KD  gidişli,  ekseni  kuzeye 
dalımlı bir  kıvrımdır.  Doğu  kanadı  K—G  gidişli  Pınarbaşı  fayı ile 
kesilir  (Şekil  14).

Kaynaklar Köyü  kuzeyinde  yer  alan,  Sivritepe  (48.9  : 24.8), 
Kurudağ  sivrisi  (48.9  :  26.1)  ve  Deliktaş  (48.2  :  24.5) güney 
eteklerinde  gözlenen  şeyl—litarenit  ardalanmasından yapılı 
İzmirlik  birimine  ait  kumtaşları  bütünüyle  devrik  konumludur. 
Anılan  yörelerde  Kurudağ  kireçtaşı,  İzmirlik  şeyl—litarenit birimini  
var  olan  devriklik  nedeniyle  üstler  görünür  (Şekil 14).

Gözlenebilen  yapısal  şekillere  ilişkin  sonuçlar  şunlardır.

(a) Saptanabilen  kıvrım  eksenleri  çoğunlukla  KD  gidişli-
dir.  D—B  gidişli  genç  faylar,  KD  gidişli  kıvrım  eksenlerinde  sap-
malar oluşturur.

(b) Tortul  yapılarla
DKD—BGB eksen gidişlidir.

doğrulanan  devrilmeler  yaklaşık

SONUÇLAR

1. Bornova  güneyinde  alttan  üste  doğru,  (1)  Kretase  Sonu 
yaşta Arapdere  litarenit—şeyl  birimi,  (2)  Paleosen  (?)  yaşta 
İzmirlik şeyl—litarenit  birimi,  (3)  Paleosen  yaşlı  Beşiktaş litarenit—
şeyl  birimlerinden  yapılı  üç  ayrı  filiş  topluluğu  ayırd edilmiştir 
(Çizelge  2).  Mastrihtiyen  yaşlı  Kurudağ  kireçtaşı, Arapdere 
litarenit—şeyl  birimi  ile  İzmirlik  şeyl—litarenit  birimleri arasında  
yer  alır.  Paleosen  yaşlı  Beşiktaş  litarenit—şeyl birimi ile  altlayan,  
Kurudağ  kireçtaşı  ve  İzmirlik  şeyl—litarenit birimleri arasında  
uyumsuzluk  yer  alır.

Çizelge 2:  Bornova  güneyinde ayırd  edilen filiş  toplulukları.
Table 2:  Classification  of  the  flysch  assemblages,  to  the  south  of  Bor-

2. Arapdere  litarenit—şeyl  birimini  oluşturan  filiş  topluluğu, 
kalkerli  şeyl,  killi  kireçtaşı  ve  afanitik  kireçtaşından yapılı yanal  
yayılımlı  karbonat  düzeyleri  kapsar.  Diğer  filiş toplulukları, başlıca  
kireçtaşından  oluşan  çokörnek  bileşimde tektaşlar içerir.

3. Kurudağ  kireçtaşı  birimi,  birikim  alanında  gelişen bağıl 
olarak  duraylı  tektonik  koşulları  yansıtır.  Birimi  altlayan Arapdere 
litarenit—şeyl  topluluğu  içinde  yer  alan  karbonatlı düzeylerin 
(Beytitepe  kalkerli  şeyl  birimi)  varlığı  da  gözetilirse, çökelme  
ortamında  kırıntılı  tortullarla  örtülmeyen  karbonat fasiyesinin  
geçici  dönemlerde  egemenleştiği  sonucuna  varılır. Kurudağ  
kireçtaşının  çökelimi  ise  Mastrihtiyen—Paleosen arası dönemde 
sürekli olmuştur.

4. Filiş  topluluklarından  derlenen  paleoakıntı  doğrultu ve 
yönleri,  beslenmenin  genel  olarak  güneyden  olduğunu  yansıtır.

5. Filiş  topululuklarında  yer  alan  tektaşlar  tektonik yüzey-
lerle sınırlanmamıştır.  Gözlenebilen  tektaşlar  belirli  stratigrafi 
düzeyleri oluştururlar;  başlıca  birikim  alanı  dışından  türemişlerdir 
(eksotik  blok).

6. Litarenitlerin  dalgalı  sönmeli  kuvars,  polikristalin  kuvars, 
metamorfik kaya  kırıntısı  ve  kırıntı  mikalardan  yapılı  ana  bile-
şenleri ile  çakıltaşlarında  gözlenen  metamorfik  bileşenlerin varlığı, 
alçak  ve  yüksek  dereceli  metamorfitlerin  oluşturduğu beslenme 
alanını öngörür.

7. Düşey  atımlı,  K—G  gidişli  yaşlı  faylar,  daha  genç gelişen
D—B  gidişli  faylarla  kesilmiştir.  Tüm  kaya  toplulukları  bu  iki
egemen  düşey  fay  sistemiyle  mozayik  bloklara  ayrılmıştır.

8. Tortul  yapılarla  doğrulanan  ve  güneye  doğru  yatık
gelişen  devrik  kıvrımlar,  genel  olarak  DKD—BGB  eksen  gidiş-
lidir.

9. Filiş  topluluklarında  düzenli  ve  düzensiz  katmanlanma
şeklindeki  yapısal  ayırım,  harita  alımında  yararlı  bir  sınıflama
yöntemi  olarak  kullanılabilir.  Filiş  topluluklarının  iç  stratig-
rafisinin  saptanmasında,  (a)  sürekli  katman  alt,  üst  yapılarının
gözetilmesi,  (b)  belirli  stratigrafi  düzeyleri  oluşturan  tektaş
kuşaklarının  izlenmesi  gibi  yöntemler  yararlı  ve  pratik  sonuçlar
kazandırır.
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Şekil  13.  Jeoloji haritası

Figure 13.  Geological map
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Şekil 14. Jeoloji kesitleri

Figure 14. Geological sections
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Attepe (Mansurlu)  Demir madeni'nin Jeolojisi

Geology of Attepe—Mansurlu Iron Mine

İsmail HENDEN Maden Tetkik ve Arama  Enstitüsü,  Ankara

Erhan ÖNDER Maden Tetkik ve Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ: Attepe'de  cevher  Kambriyen  yaşlı  kireçtaşları  içinde  bulunmakta  ve  yapısal  kontrolün  cevherin  yerleşmesinde  önemli  rol 
oynadığı görülmektedir.  Cevher  kırılma,  faylanma  ve  litolojik  kontrolların  etkisiyle  meydana  gelen  bir  flkapan"da  yerleşmiştir.

Birincil cevher  minerali  siderittir  ve  az  miktarda  da  hematit  mevcuttur.  Sideritin  bozuşması  sonucu  cevher  minerali  gotit ve 
limonite  dönüşmüştür.  Bu  bozuşma  neticesinde  cevherin  tenörü  yükseldiği  gibi,  safsızlık miktarının  da  çok  düşük  düzeye  indiği 
görülmektedir.

Cevher hidrotermal  metasomatik  olarak  kireçtaşları  içinde  yerleşmiştir.  Yer  yer  kırık  zonlarında  boşlukların  doldurulması  ile 
de yerleşen  cevherleşmeler  görülmektedir.  Cevher  getirici  eriyiklerin  kaynağı  domsal  yapılar  olarak  yüzeyde  belirtileri  görülen 
derin intrüzyonlardır.  KKD—GGB  yönünde bu  yapıları kesen  faylar  aracılığı  ile  eriyikler  yüzeye ulaşmışlardır.

Çalışmalar sonunda  Attepe'de  toplam  4900  m  sondaj  yapılarak  34  milyon  ton  demir  cevheri  saptanmıştır.  Cevher  ortalama%  58.44  
Fe,  %  2.94  SiO2  ve %  0.55  Al 2 O 3  içermekte  olup,  yüksek  fırın  için hiçbir sorun yoktur. Cevherlerin  tamamı açık  işletme ile alınabilecek  
niteliktedir.

ABSTRACT: in Attepe,  the  ore  is  found  within the Cambrien  Limestones.  Structural  control  has  played  an  important  role  in  the 
emplacement of the ore body. The ore has replaced the limestone in a faulted syncline.

Primary ore  mineral  is  siderite  with  lesser  amount  of  hematite. Siderite  has  almost  totaly  altered  to  geothite  and  limonite, 
except in few  places. Due to this alteration, grade of the ore has increased and impurities have  been washed out.

The ore  minerals,  transported  in  hydrothermal  fluids,  replaced  the  limestone.  Locally  the  ore  minerals  filled  the fault  zones. 
The source of  the ore bearing fluids  is  thought to be a deep seated intrusion, which is  expressed  as a domal structure on the surface. 
The ore  bearing  fluids  reached the surface  by  NNE—SSW  trending faults.

During the  exploration  activities,  4900  m  diamond  drill  holes  have  been  made,  and  reserves  are  estimated  as  34  million  tons 
of iron with  a grade  58.44  % Fe, 2.94  % SiO2  and 0.55  % Al2O3.
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GİRİŞ

Attepe demir  madeni,  Yahyalı'nin  güneyinde,  Karaköy—
Mansurlu arasında  yer  alır  (Şekil  1).  Yarım  asırdan  beri  bilin-
mesine karşın,  büyük  çapta  bir  madencilik  yakın  zamana  kadar 
görülmemiştir. Bölgede  ilk  arama  çalışmalarına  1927'de  başlanmış, 
yüzeylemiş  demir  cevherleşmelerinin  yer  ve  boyutları belirlenerek 
çevrenin  demir  olanakları  üzerinde  durulmuştur. Daha sonraları  
Blumenthal  (1941)  jeolojik  haritalama  çalışmaları yapmıştır.  1966  
yılından  itibaren  M.T.A.  demir  sahaları üzerinde ayrıntılı  
çalışmalara  geçmiştir.  1968'de  bir  rapor  haline getirilen  bu  
çalışmalar  cevher  yataklarının  ayrıntılı  jeolojisini ve  yakılan  sondajlı  
aramaların  sonuçlarını  içermektedir (Arıkan, 1968).

Bu makale,  1974'de  bölgenin  yeniden  ayrıntılı  çalışmalara 
alınmasından bu  yana Attepe demir  madeninde yapılan  araştır-
maları içermektedir.  Yeni  çalışmalarda  cevher  oluşumuna katkısı 
olan  bölgesel  ve  yöresel  etkenler  incelenmiş,  yapısal  ve  litolojik 
konumun  cevherin  yerleşmesinde  önemi  araştırılarak yatağın 
gelişme  yönü  tesbit  edilmiştir.  Yapılan  sondajlı  aramalarla yatağın 
tüm rezervi  görünür  hale  getirilmiştir.

JEOLOJİK KONUM

Attepe demir  madeni  Paleozoyik  metamorfik  birimleri içinde 
yer  alır  (Şekil  2).  Saha  birbiriyle  uyumlu  olarak  sıralanan ve  
aralarında  dereceli  geçiş  gösteren  metamorfik  kayaçlardan 
oluşmaktadır. Birimler  alttan üste doğru:

Killişist. Arazide  açık  sarı  ve  gri  renklerde  ayırt  edilebilen bu 
şistler  genellikle  şistlenme  gösteren  çok  ince  taneler  halinde illit, 
klorit,  büyüklüğü  0.02—0.07  mm  civarında  az  miktarda kuvars, 
feldspat  ve çok  nadir  olarak  da  turmalin içerir. Çalışma sahasının 
taban  serisini  oluşturan  bu  şistler  tektonik  hareketlerin kayma  
tabanlarını  oluşturmuştur.  Şistlerin  tabanının  hiç bir yerde  
görülmemesine  karşın  kalınlığının  200—300  m  den fazla olduğu  
gözlemlerle  saptanmıştır.  Seri  içinde  pirit  minerallerine yer  yer  
rastlanmıştır.  Bunun  bir  kısmı  organik  olarak oluştuğu gibi,  fay  
zonlarında  götitle  beraber  görülen  piritlerin kaynağının 
hidrotermal  olması  çok  doğaldır.  Cevher  içinde de çok az  
miktarda  rastlanan  piritlere  ilerde  değinilecektir.  Şistler içinde 
oluşan  kırık  zonları  çevresinde  görülen  sert,  düşük tenörlü demir  
cevherleşmeleri  oldukça  yaygındır.

Metakumtaşı. Kumtaşı—kuvarsit  olarak  da  adlandırılabilece-
ğimiz bu  seri  alttaki  killişistlerle  dereceli  geçişlidir.  Dereceli geçiş 
bazı  yerlerde birkaç  metredir.

Seri sadece  metakum  taşından  meydana  gelmemiştir. Kumtaşı
—kuvarsitler çoğunlukta  olduğundan  haritalama  sırasında 
genellikle  metakumtaşı  olarak  birlikte  haritalanmıştır. Serinin 
kalınlığı  250—300  m  kadardır.  Seri  içinde  çeşitli  birimlerin 
kalınlıkları  yerden  yere  değişmektedir.  Bunlar  alttan  üste doğru:

1) Alt  geçiş zonu:  Serisitli  ve  kuvarslı  şist.

2) Kumtaşı—Kuvarsit:  Tane  büyüklüğü  0.04—0.4  mm
arasında  değişen,  bazen  kısmen  granoblastik  kenetlenme,  kıs-
men  serisit  ve  illitden  oluşan  bir  çimento  ile  bağlanmış  ku-
vars  ve  az  feldspat'dan  ibarettir.  Doku  Attepe  civarında  kata-
klastiktir.

3) Kuvarslı  serisitik  şistler:  Kuvars  çoğunlukta  olmasına
karşın  şistozite  yüzeylerinde  serizitler  görülmektedir.

4) Kumtaşı—kuvarsitten  oluşan  bu  seviye  2  nin  aynısıdır.
Yalnız  yer  yer  kireçtaşı  merceklerine  rastlanmakta  ve  kloritli
şist seviyeleri görülmektedir.

HENDEN-ÖNDER

5) Üst  geçiş  zonu:  Bu  zon  bir  kaç  santimetrelik  kalkşist, 
kloritik şist  ve kumtaşı—kuvarsit  bandlarından oluşur.  Kalkşist  -
ler oldukça  silislidir.  Alterasyon  yüzeylerinde  kloritik  şistler 
kolayca aşındıklarından  kayaç  gözenekli  bir  görünüşe  sahiptir. 
Bu zon yer  yer oldukça kalın  olarak  izlenebilir.

Kalkşistler ve Mermerli, Dolomitli, Yumrulu Kireçtaşları.

1) Kalkşistler:  Metakumtaşları  serisinin üst geçiş zonunun
üstünde,  kalınlıkları  2-40  m  arasında  olan  kalkşistler,  tane
büyüklüğü  0.04  mm  civarında  ve  belirgin  sıralanmalar  gösteren
kalsit  tanelerinden  oluşmuştur,  ayrıca  içerisinde  az  miktarda
kil  mineralleri,  kuvars,  kısmen  şistlenmeye  paralel  kalsit  damar-
cıkları  görülmektedir.

Şekil 1.  Yer  Bulduru  Haritası

Figure 1.  Index  map of the study 
area
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Şekil 2.  Adana  Feke  Mansurlu  Attepe yöresi jeoloji  haritası

Figure 2.  Geological  map  of  the  Adana  Feke  Mansurlu  Attepe  region
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2) Mermerli  Kireçtaşları:  Kalkşistler  üzerine  uyumlu  ola-
rak gelen  mermerli  kireçtaşları,  ortalama  tane  büyüklüğü  0.6 mm 
olan  mikro-mezokristalin  kireçtaşları  ve  belirgin  basınç ikizlenmeleri 
gösteren  porfiroblastlar  halinde  kalsitler  ve  bu porfiroblastları 
birbirine  bağlar  durum  gösteren  büyüklüğü 0.04 mm  civarında  olan  
kalsit  tanelerinden oluşmuştur.

3) Gri  dolomitli  kireçtaşları:  Mermerli  kireçtaşları  dere-
celi olarak  gri  renkli  dolomitli  mikrokristalin  kireçtaşlarına  ge-
çer. Cevherleşmenin  yerleştiği  bu  zonun  toplam  kalınlığı 
200—250 m  civarındadır.

4) Killi  mikrokristalin  (Yumrulu)  Kireçtaşları:  Dolomitli 
mikrokristalin kireç  taşlarının  üzerine  uyumlu  olarak  gelen yumrulu 
kireçtaşları  içinde  0.04  mm  tane  büyüklüğünde  kalsit çoğunlukta 
olup  ayrıca  çok  az  kuvars  ve  hematit  izlenmektedir. Bu  zon  içinde  
birkaç  santimetrelik  bandlar  halinde  kloritik şistlere  
rastlanmaktadır.  Uzaktan  sarımtırak  rengi  ile dikkati çeken  bu  zon  
yaklaşık  100—150  m  kalınlığa  sahiptir. Yer yer  kalkşistli  seviyeler  
izlenebilmektedir.

Miltaşı. Yumrulu  kireçtaşları  üzerine  uyumlu  olarak  gelen 
bu seviye  hemen  hemen  metamorfizma  izi  göstermemektedir. 
Sahada birkaç  yerde  (Attepe  Madeninin  batısında,  ve  Gliboz 
pınarının kuzey  batısında)  izlenebilir.  Tek  fosil  içeren  birim 
olarak bilinmesine  karşın  tarafımızdan  fosil  izine  rastlanmamış-
tır. Eski  çalışmalarla  yapılan  litolojik  karşılaştırma  sonunda  bu 
birimin Üst  Kambriyen  —  Alt  Ordovisien  olduğu  daha  alt  sevi-
yelerde killi  şistlerin  Orta  Kambriyene  kadar  indiği  anlaşılmış-tır. 
Torosların  çeşitli  yerlerinde  görülen  bu  seviyelerin  hepsinde fosile 
rastlanmamaktadır  (Özgül,  1976).

YÖRESEL TEKTONİK

Faylar genellikle  K  20°  —  40°  D  ve  K  20°  —  90°  B  yönün-
dedir. Attepe  çevresinde  genellikle  KB—GD,  kuzeyde  Kızıl 
mevkii —  Menteş  deresinde  DKD—BGB  yönünde,  çoğunlukla 
ters fay  niteliğinde  olup,  ütstteki  birimler  şistlerin  üzerinde 
yatay olarak  hareket  etmişlerdir.  Hareket  eden  bu  birimler kırılgan 
olduklarından  yer  yer  kıvrılırken  kırılıp  sürüklenmişlerdir. Bu  
hareketler  sonucu  metakumtaşları  ve  kireçtaşları şistlerle dokanak  
halinde  yaygın  olarak  izlenebilmektedir. Yaklaşık D—B  yönünde  
oluşan  bu  hareketler  neticesinde  kireçtaşları, metakumtaşları  ve  
şistler  birbirlerine  paralel  uzanan yüzeylemeler verirler  ve  dokanaklar  
çok  yerde  f  aylıdır.  Bölgenin tektonik  hatları  uzay  görüntülerinde  
çok  açık  olarak  izlenebilmektedir. Baklava  dilimi  görünümünde  olan  
bu  fay  sistemleri, Mansurlu ve  Saimbeyli'yi  içine  alan  yörenin  D—B  
yönünde sıkıştırılmasından oluşmuş  olmalıdır.  Birkaçı  Çukurovayı  
da baştan başa  geçen bu  fayların  bir  kısmının  oldukça  genç  olduğu 
görülmektedir. Bölgede  cevherleşmelerin  bu  fay  sistemlerine bağlı 
olduğu  ve cevherleşmelerin  konumunun  cevherin  yerleşme 
ortamlarının uygun  oluşuna  bağlı  olarak  dağıldığı  görülmektedir.
MADEN JEOLOJİSİ

Attepe'de 1966—67  yıllarında  yapılan  çalışmalar  sonunda 
toplam 21  adet  sondaj  yapılmıştır  (SAT.  1  —  SAT.  21).  Bu sondajların 
neticesinde  3,3  milyon  ton  cevher  rezervi  hesabedilmiştir. Daha  önce  
ayrıntılı  olarak  değinilen  litolojik  birimlerin hepsi  Attepe'de  
izlenebilir.  Cevher  KB—GD  yönünde uzanır. Güneyde  yüzeyleme  
verdiği  kısımda  açık  işletme  ile cevher üretilmektedir.  Yüzeylemenin  
kuzeyinde  cevher  10—15 m döküntü  yığınları  altında  örtülü  kalır.  
Daha  kuzeyde  kireçtaşları cevherin  üzerindedir  (Şekil  3).  Cevher  
kuzey—doğudan ankeritler ve  killi  şistlerle  sınırlanmıştır.  Kuzey—
batıya  doğru şist—cevher ve  şist—kireçtaşı  dokanaklarında  belirgin  
ankerit-

leşmeler  izlenir.  Bu  dokanak  boydan  boya  faylıdır.  Güneyde  ve
güney—batıda  metakumtaşları  yer  alır.  Cevher  daha  kuzeyde
tamamen  kireç  taşlarının  altında  kalır.  Cevherin  metakumtası
ile  olan  dokanağı  faylıdır.  O  halde  cevher  her  üç  birimle  de
dokanak halindedir.

ATTEPE DEMİR MADENİNİN TEKTONİK YAPISI

Attepe  demir madeninin oluşumunda en büyük etken tekto-
nik  etki  ile  litolojik  birimlerin  cevherleşme  için  çok  elverişli
bir  konuma  girmiş  olmasıdır.  Tektonik  hareketlerin  cevherleş-
me  üzerindeki  etkisini  anlamak  için  maden  çevresi  ile  ilişkiyi
araştırmak  gerekir.  Doğu-i>atı  yönünde  sıkışma  ile  Kambriyen
yaşlı  birimlerde  birbirini  izleyen  kıvrılma  ve  kırılmalar  görülür.
Bu  birimler  plastik  bir  deformasyon  gösterme  niteliğinde  ol-
madıklarından  kıvrılırken  kırılmışlardır.  Batıdan  gelen  bir  itme
hareketi  ile  Attepe  demir  madeni  çevresinde  kireçtaşları  ve
metakumtaşları  şistler  üzerinde  kayarak  yine  şistlerin  kenarına
sıkışmıştır.  Bu  sıkışma  sırasında  kireçtaşları  Diliboz  pınarının
kuzeyinden  başlayıp,  doğuya  doğru  bir  antiklinal,  bir  senklinal
ve  daha  sonra  devrilen  bir  antiklinal  ve  senklinal  yapı  oluştur-
muştur  (Şekil  4—5).  Son  devrik  kıvrımlar,  devrilirken  kırılmış
ve  antiklinal  yapı  senklinal  üzerinde  hareket  ederek  yaklaşık
150—200  m.  genişliğinde  bir  kırık  zon  oluşturmuştur.  Bu
hareketler  sırasında  şistler  üzerinde  sürüklenen  kireçtaşları  ve
metakumtaşları,  şistleri  taban  kabul  eden  bir  çanak oluşturmuş-
tur.  Çanağın  tabanında  yer  yer  metakumtaşları  bulunmasına
karşın  sürüklenme  sırasında  metakumtaşları  daha batıda  kalmış-
tır.  Böylece  devrik  antiklinalin  içinde  ve  tabanında  kalan  bu
metakumtaşları  cevheri  batıdan  çevrelemiştir.  Maydana  gelen
kıvrımın  ekseni  G  10°  B  yönünde  15°  dalımlıdır.  Bundan
dolayı  I£B  istikametinde  ilerledikçe  metakumtaşları  daha
derinde  ve  kıvrılıp  sürüklenme  sırasında  daha  batıda  kalarak
cevher  yakınlarına  ulaşamamıştır.  Böylece  kuzeyde  yapı  çanak
özelliğini  kaybetmiş  sadece  kıvrılmış  ve  kırılmış  bir  kireçtaşın-
dan  ibarettir.  Bu  da  cevherin  birikmesine  olanak  sağlamamış,
parmaklanıp  dağılmasına  neden  olmuştur.  Aşırı  derecede
kırılmaya  uğrayan  birimler  üzerinde  çok  fazla  miktarda  eklem
ve  kırık  yüzeyleri  oluşmuş,  kireç  taşlarının  da  yeniden  kristal-
lenmesi  sonucu  tabakalanma  yüzeylerini  bulmak  çok  güç
olmuştur.  Sahada  etkin  tektonik  hatları  bulmak amacıyla bütün
süreksizlik  yüzeylerinden  ölçüler  alınarak  Kawraiski  neti  üzerine
işaretlenmiştir.  (Şekil  6a).  Yapılan  konturlamadan  sonra
olası  kıvrım  eksenini  verecek  yüzeylerin  kutupları  karşılıklı
birer  büyük  ve  küçük  toplanmalar  olarak  görülür.  Büyük  top-
lanmalar  etkin  kıvrım  ekseni yönündedir.  Bunlardan başka netin
kuzey  ve  güneyinde  görülen  birikimler  meydana  gelen  kırık
sistemlerini  yansıtmaktadır.  Attepe  madeni  civarı  K  40°  —  80°
B  yönünde  kuvvetlerin  etkisi  altında  kalmış,  önemli  fay  sis-
temleri  ve  kıvrım  eksenleri  K  10°  —  40°  D  arasında gelişmiştir.
Buna  karşılık  özellikle  K  50°  —  60°  B  yönünde  kırık  sistemleri
oluşmuştur  (Şekil  6b).  Kuvvetlerin  geliş  yönüne  paralel  olan
bu  doğrultu  cevheri  getirici  eriyiklerin  izlediği  yön  olmuştur.
Yalnız  Attepe  civarında  bu  yönde  K  20°  B  ya  doğru  bir  değiş-
me  olduğu  görülür.

ATTEPE DEMİR MADENİ CEVHER MİNERALLERİ

Attepe'de  çoğunlukla  görülen  cevher  minerali  götittir.
Yatağın  çeşitli  yerlerinde  FeOOH  mineralleri  çeşitli  formlarda
yayılmış  olarak  görülmektedir.  Bu  demir  hidroksit  mineralleri
işletilen  ocakta  yer  yer  iyi  korunan  kısımlarda  FeOOH  olarak
iğnecikler  halinde  gözlenebilmekte  ve  çok  güzel  ışınsal  ve
ritmik  sıralanmalar  göstermektedir.  Cevherin  yüzeye  yakın
kısmında  genellikle  amorf  hidroksit  (limonit)  izlenmektedir.
Cevher  mineralleri  içinde,  çok  az  miktarda  hematit  görülmekte
ise  de  makro  düzeyde  fark  edilebilecek  kadar  değildir.  Attepe'de
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Şekil  4.  Adana  Feke  Mansurlu  Demir  Madeni jeoloji  kesitleri  (Kuzey  doğu—Güneybatı  yönlü)

Figure  4.  Cross  sections  of  Attepe  iron  deposit  (Northeast—Southwest  direction)

miktarı  az  olmasına  karşm  belki  de  en  önemli  sayılabilecek  miştir.  Bunun  dışında  çeşitli  sondajlarda  çok  az  miktarda  da
mineral  siderittir.  Siderit  pseudomorfları  götit  örneklerinin  olsa  siderit  izlenmiştir.  Genellikle  0.04  mm  —  5  mm  arasında
incelenmesinde  çok  az  olarak  izlenebilmektedir.  Bu  mineralin  değişen  hipidiomarf  oluşumlar  halinde  olan  sideritler,  kata-
asıl  varlığı  sondajlarda  görülmüştür.  Daha  sonra  da  değinileceği  klastik  dokuya  sahiptir.  Tamamen  siderit  olmayan  kısımlarda
üzere  SAT—25  sondajı  90—105  m  arasında  15  m  siderit  kes-  demir  hidroksit  izlenmekte  fakat,  sideritten  demir  hidrokside
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Şekil  5.  Adana  Feke  Mansurlu  Demir  Madeni jeoloji  kesitleri  (Kuzeybatı—güneydoğu  yönlü)

Figure 5. Cross sections of Attepe iron deposit (Northwest—Southeast direction)

geçiş  çok  açık  olarak  izlenebilmektedir.  Cevher  minerali içinde  Howie, ve  Zussman,  1970).  Görülüyor ki,  ankerit  burada hidro-
çok  az  miktarda  pirite  rastlanmıştır.  Pirit  siderit  içinde  bozuş-  termal  metasomatik  (alçak—sıcaklık)  bir  etkinliğin  olduğunu
mamış  olarak  çok  ince  kılcal  damarlar  şeklinde  görülmekte,  kanıtlıyor  ve  cevher  mineralinin  de  başlangıçta  siderit  olabile-
götit içinde  ise  pseudomorfları  izlenebilmektedir.  Cevher 
içinde gang  mineralleri  yok  denecek kadar azdır.

Cevherleşmeye bağlı  olarak  genellikle  cevher—kireçtaşı 
arasında yaygın  ankeritleşmeler  izlenebilir.  Ankeritleşmeler 
cevherleşmenin çok  zayıf  olduğu  çevrede  rastlanan  küçük 
oluşuklarda açık  olarak  göze  çarpar  ve  çoğu  madenciler  tara-
fından cevher  zannedilmiştir.  Zayıf  cevherleşme  alanlarında 
genellikle metakumtaşı—kireçtaşı  ve  şist—kireçtaşı  dokanakla-
rında izlenir.  Ankeritleşmenin  cevherleşme  ile  çok  yakın bağlan-
tısı vardır.  Bu  bağlantıyı  belirginleştirmek  için  ankerit  mine-
ralinin bileşimi  ve  oluşumuna  bakmak  gerekir.  Ankeritin genel 
formülü  Ca  (  Mg,  Fe  +2  ,  Mn)  (CO3)2  şeklindedir.  Asıl element 
değişimi  Fe  +2  in  Mg  un  yerine  alması  ile  olur.  Bir miktar Mn  da  
Fe—Mg  konumuna  yerleşebilir.  Ankerit  terimi Mg: Fe  =  4:1  olan  
bileşimler  için  kullanılır.  Eğer  bileşimde  Mg yerini alan  %  20  ye  
kadar  Fe  veya  Mn  varsa  ferroandolomit adını alır,  bundan  daha  
fazla  Fe  veya  Mn  bulunursa  ankerit olur. Tabiatta  ferrodolomite —  
CaFe (CO3)2  —  rastlanmamıştır, fakat  % 20—37  FeCO3  içeren 
ferroankeritlere çok  rastlanır ve sideritle  beraber  bulunur. 
Sedimanter  kayalar  içinde  ankerit, hidro termal  ve  alçak—sıcaklık  
metasomatizması  sonucu  oluşur. Daha çok  galen—spalerit—florit—
barit  damarları  ile  birlikte  bulunur ve  kireçtaşının  yerini  almış  
olarak  görülür.  Sideritin  bulunduğu bu  tip  cevherleşmelerde  ankerit  
ana  cevherleşmeye  sideritten daha  uzakta  kalsitten  daha  yakında  
bulunur  (Deer,

ceğini destekleyen  bir  ipucu olarak  beliriyor.

SONDAJLAR

Daha önceki  çalışmalar  sırasında  (Arıkan,  1968)  21  adet 
sondaj yapılmıştır.  Bu  sırada  yapılan  jeoloji  haritası  cevher 
yatağının kuzey  ve  kuzeybatı  yönünde  gelişebileceğini  gös-
termiştir.

Yatağın gelişme  yönünü  saptamak  ve  yeni  sondajların 
planlanmasında yardımcı  olmak  amacı  ile  eşkalınlık  -eştenör 
haritaları (Şekil  7)  ve  yatağın  taban  ve  tavan  eşyükseklik 
haritaları da  hazırlanarak  sondajlar  sırasında  cevhere  giriş 
ve çıkış  düzeyleri  önceden  kolaylıkla  bilinebilmiştir.

Bu haritalar  yatağın  değerlendirilmesi,  rezerv  ve  tenör 
hesaplarının yapılmasında da  kullanılmıştır.

Cevher yatağı  SAT  28  ile  SAT  29  arasında  150  m  kalınlığa ulaşır. 
Bu  kısım  yatağın  en  kaim  yeri  olduğu  gibi  tenörün  de en yüksek  
olduğu  alandır,  üstte  bulunan  kireçtaşının  cevheri aşınmaya karşı 
korunması  buna neden olmuştur.

Şekil 8  de  sondajların  yatak  üzerindeki  dağılımı  toplu 
halde görülmektedir.
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TENÖR HESAPLARI

Attepe'de daha  önce  yapılan  21  adet  sondaja  ek  olarak  22 
adet daha  yapılarak  toplam  43  adet  sondaj  gerçekleştirilmiştir. 
SAT—22 ile  SAT—43  arasında  yapılan  sondajlarda  cevher 
düzeylerinin ortalama  3  m  de  bir  yarılanmış  karot  analizleri 
yaptırılmıştır. Daha  önce  yapılan  sondajların  hepsinin  analiz 
sonuçları bulunamamıştır.  Başlangıçta  sondajların  bir  kısmında 
örneklerin spektral  analizleri  yaptırılmış  ve  istenen  element sayıları 
geniş  tutulmuştur.  Çalışmalar  ilerledikçe  yatağın oldukça  homojen  
olduğu  anlaşılmış  ve  sadece  Fe, SiO2, Al2O3  analizlerinin  yeterli  
olduğuna  karar  verilmiştir. Yaptırılan analizlerde  görüldüğü  gibi  diğer  
elementler  ya  eser denecek kadar  az  veya  yüksek  firma  verilebilecek  
niteliktedir.

Sondajların ağırlıklı  tenör  hesapları.
ZALXTL

ZAL

formülüne  göre  hesaplanmıştır  (McKinstry  1948;  Sandier
1962).

AL = Sondajda  yarılanarak  örnek  alınan  uzunluklar                     
TL = Örnek  alınan  uzunluğun analiz  neticesi
SAL =  Toplam  cevher  kesilen  uzunluk

T s  =  Sondajın  ağırlıklı  tenör  ortalaması

Sondajların ağırlıklı  tenör  hesaplamasından  sonra  yatağın 
ortalamasını bulmak  için  çeşitli  yöntemler  denenmiş  ve  sonuç-
larının çok  yaklaşık  olduğu  ortaya  çıkmıştır.

1) Rezerv  hesaplarına  esas  alınan  kesitler  üzerine  düşen veya 
çok  yakınında  olan  sondajların  ağırlıklı  ortalamalarına göre tenör  
hesabı.

ST.XALC

ZALS

T s = Sondajın ağırlıklı tenör ortalaması
A  Ls  =  SSondajda kesilen  toplam cevher  kalınlığı

Tjj = Kesit  ağırlıklı  tenör  ortalaması

Bu sonuç  kullanılarak,  her  kesitin  temsil  ettiği  cevher 
alanlarına göre  yatak  ortalaması  hesaplanır.

Tjj  

2 T k X S

2 S

=  Kesit  ağırlıklı  tenör  ortalaması
S  =  Kesit  alanı
T =             Yatağın  ağırlıklı  tenör  ortalaması

2) Rezerv  hesaplarına  esas  alınan  kesitler  arası  bloklara göre 
ağırlıklı  tenör  ortalaması:  bu  metodla  yatak  boyunca  her dilimin 
rezervine  karşılık  tenörleri  ortaya  çıkmış  oluyor  ki bu da  
işletmecilik  açısından  kullanışlıdır.

(Tk 1XSı)  +  (Tk 2 XS 2 )
B (Sı  + s2)

T]j  =  Yukarıda hesaplanan  kesit ortalama tenörü
S  =  Kesit  alanı

Tg  =  İki  kesit  arasında  kalan  cevher  blokunun  ağırlıklı
tenör ortalaması



REZERV HESAPLARI

Rezerv hesapları  için  cevher  kütlesini  enine  kesen  kesit yönleri 
kullanılmıştır.  Kesitler  arası  uzaklık  50  m  olarak  seçilmiştir. Bu  
enine  kesitlere  dik  olarak  50  m  aralıklarla  kesitler de  hazırlanmıştır.  
Yatağın  boyuna  olan  bu  kesitler  rezerv hesabında kullanılmamıştır.  
Zira  kesitlerin  birbirinden  diğerine geçişte cevher  kesit  alanında  
önemli  değişiklik  olmakta  ve  bu da rezerv  sonucunun  güvenilir  
olmasını  engellemektedir.  Sondajlar yapılırken,  bu  50  m  X  50  m  
karelaj  düzeninin  10  m lik köşelerine  sondajların  yerleştirilmesine  
özen  gösterilmiştir. Fakat çeşitli  nedenlerle  bu her zaman  mümkün  
olmamıştır.

Rezerv hesaplamaları  için  enine  kesitler  üzerinde  cevher 
alanları planimetre  ile  ölçülmüş  ve  bu  alanlardan  rezerv  hesap-
lamalarına gidilmiştir.  Götit'in  özgül  ağırlığı  3'ün  üzerinde  ol-
masına karşın,  cevher  gövdesinde  yer  yer  boşluklarda  gözönüne 
alınarak özgül  ağırlık  3  ton/m3  olarak  kabul  edilmiştir.  Her 
sondajdan alınacak  örneklerin  özgül  ağırlığının  ölçülerek  daha 
güvenilir bir  sayıya  varılması  daha  uygun  olabilirdi,  fakat  alman 
karot oranları  çok  düşük  olduğu  gibi,  geçilen  küçük  boşluklar 
iyi bilinmemekte  ve  özgül  ağırlığı  düşük  olan  yumuşak  cevher-
den de örnek alma olanağı bulunamamıştır.

Rezerv  hesabı  için
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Kesit No Kesit alanı 
S (n»2)

Kesitler arası Rezerv 
(milyon ton)

Sı +S2 + y/Sı XS2 
-----------------------------X

3

dXX-WB

Kesit üzerine düşen 
sondajlar

Kesit üzerindeki 
sondajlara göre 
ağırlıklıtenor

LT X ALg
= Tk

S ALs

Kesitlerarası bloklara 
göre ağırlıklı ortala

ma lenör

stkxs
-Tb 

is

% Fe % SiO2 %ai2o3 % Fe %SiO2 % AI2O3

i -- r 3.550 1.008.411 SAT 33 57.74 3.54 0.90 57.62 2.98 0.38

ıı - ir 10.510 1.875.578 SAT 39, 41,42 57.58 2.80 0.21 58.13 2.80 0.34

ııı-nr 14.610 2.583.765 SAT 40, 38, 37 ■ 58.52 2.81 0.44 58.02 3.50 0.37

IV-IV 19.980 3.333.871 SAT 43, 36 57.66 4.00 0.32 58.23 3.46 0.32

v-v 24.550 3.858.885 SAT 43, 29, 34, 35 58.70 3.02 0.32 59.26 2.38 0.26

vı-vr 26.920 3.960.498 SAT 30, 28 59.78 1.79 0.21 59.95 1.92 0.20

vn-vır 25.890 3,546,057 SAT 31, 19 60.12 2.06 0.19 59.72 2.27 0.16

vm-vıır 21.460 2.827.077 SAT 27, 19 59.23 2.52 0.13 58.67 1.90 0.13

IX—IX' 16.350 2.432.221 SAT 25, 13B 57.93 1.09 0.14 57.83 2.63 0.40

X—X' 16.830 2.203.303 SAT 5, 22 57.72 4.2 0.66 57.78 4.06 0.66

xı-xr 13.340 1.763.383 SAT 22 57.85 3.9 0.66 57.50 3.63 0.83

xii-xir 10.240 1.321,215 SAT 24,16 57.05 3.27 1.06 56.83 3.34 1.05

xm-xıır 7.450 0.944.506 SAT 24 56.53 3.44 1.04 57.23 3.56 0.85

XIV-XIV' 5.210 0.616.441 SAT 10. 7 58.22 3.73 0.57 57.00 5.20 0.61

xv-xv 3.100 0.513.704 SAT 9,15 54.95 7.68 0.69 55.49 7.26 0.695

xvi-xvr 3.760 0.548.931 SAT 23,18,19, 15 55.93 6.91 0.70 56.99 4.96 1.12

x vii-x vır 3.560 0.416.403 SAT 1, 4, 3 58.1 2.90 1.57

xvm-xvnr 2.060 0.051.500 SAT 21, 2

TOPLAM S = 228.620 W = 33.805.749

X Tk X S s tb x wB
ss s wB

58.43 2.95 0.41 58.44 2.94 0.55

Çizelge — 2 Attepe Demir Madeni Rezerv ve Tenor Hesapları

Sı + s2 + Vsı xs2 v
----------------------------X d X 6 — Wg formülü uygulanmış - 

3
tır. (McKinstry 1948; Sandier 1962). Sı ve S2 bir blokun iki 
yanını oluşturan paralel kesitler, d = kesit arası uzaklığı = 5Om. 
yoğunluk = 3 ton/m^

Formülde yer alan y/ Sı XS2 , kesitlerde meydana gelen 
değişimden doğacak hata payını azaltmak için konulmuştur.

Yukarıda her yönü ile açıklanmaya çalışılan yatağın tenor 
ve rezervi şu şekilde özetlenebilir. Attepe demir madeni orta
lama % 58.44 Fe, % 2.94 SiO2 ve % 0.55 AI2Og ortalama 
temörlü 34 milyon ton demir cevheri rezervine sahip bir yatak
tır. Cevherin yüksek fırında ve işlenecek son ürün çelik mamu
lünde sorun yaratacak hiç bir yabancı maddesi yoktur.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Cevherin oluşumu üzerinde etkili olabilecek, daha önce 
incelediğimiz konuları sıralarsak;

1) Cevher yatağının jeolojisi ve cevherin dokanak kayaç- 
ları ile ilişkisi
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Şekil 7.  Adana  Feke  Mansurlu  Attepe  demir  madeni  Eşkalınlık  \ve
Eştenör haritası

Figure 7. Isopach and isograde map of Attepe iron deposit

2) Bölgesel ve yöresel tektonizma

3) Cevher  mineralleri  ve  ankeritleşmenin  önemi

4) Cevher  gövdesinin  genel  şekli  ve  tenor değişimi

5) Cevher  içinde  demir  dışı  diğer  elementlerin  dağılışı

Yukarıda beş  madde  halinde  sıralanan  özelliklere  bakarak 
cevherleşme açısından  değerlendirecek  olursak  şöyle  bir  sonuç 
çıkar.

1) Cevher  içinde  yerleştiği  dolomitli  kireç  taşları  ile  iç içedir 
ve  kireçtaşları  metasomatizmaya  uğramıştır.  Metakumtaşları ve  
şistler  içinde  de  yer  yer  çatlakları  dolduran  ve  kireçtaşlı 
merceklerin  yerlerini  alan  cevherleşmeler  görülmektedir.

2) Bölgesel  olarak  bir  sıkışma  zonu  söz  konusudur,  ve 
baklava dilimi  şeklinde  Eosen  yaşında  faylar  izlenebilmektedir. 
Yöresel olarak  itme  fayları  (ters)  hakimdir,  metakumtaşları  ve 
kireçtaşları şistler  üzerinde  hareket  etmiştir.  Bu  hareket sonucu 
geniş bir  kırık  zon  oluşturan  devrik  bir  antiklinal  ve  senklinal 
yapı oluşmuş  olup,  kıvrım  ekseni G 10  B  yönünde  15  dalmış-
tır. Bu  yapı  ideal  bir  tektonik küvet  oluşturmuştur.

3) Cevher  minerali  sideritten  dönüşmüş  götittir.  Cevherle 
kireçtaşı arasında  ankeritleşmenin  varlığı  metasomatik  zonlaş-
mayı gösterir  önemli  bir  kanıttır.

4) KB—GD  yönünde  uzanan  cevher  yatağı  bu  doğrultuda 
oluşan kırık  zonunun  cevherleşmesinden  oluşmuştur.  Bir  tarafı 
daha geniş  bir  elipsi  andıran  bu  oval  yataklanma  şekline  uygun 
olarak tenörün  de  değişmesi  ilginçtir.  Kuvvetli  cevherleşmenin 
yatağın ortası  boyunca  kaynaklandığını  düşünmemek  olanak-
sızdır.

5) Cevher  içinde  demir  dışında  %  2.94  SİO2  ve  %  0.55 AI2O3  
olup  diğer  safsızlıklar  yok  denecek  kadar  azdır.  Bu  da başlangıçta 
sideritin  çok  az  silisli  olduğunu  gösterir.

Cevher yatağının  uzun  zaman  yer  üstü  ve  yer  altı  sularının 
tesiri altında  değişime  uğradığı  düşünülürse  siderit,  götite 
dönüşürken safsızlıklar  yeraltı  sularında  eriyerek  yıkanmış 
olabilirler. Belki  bu  sebepten  S  ve  As  miktarı  eser  seviyede 
olabilir.

Bütün bu  verilerin  ışığı  altında  cevherleşmenin  hidroter-
mal —  metasomatik  bir  olayın  sonucu  olduğu  yargısına  varmak 
kaçınılmazdır. Mansurlu  demirlerinin  oluşumuna  etken  olan 
en büyük  neden  bu  zonun  D—B  yönünde  sıkışmış  olmasıdır. 
Bölgede kırık  hatları  yüzlerce  kilometre  devam  etmektedir.  Bu 
kırık zonlarıyla  birlikte,  uzay  görüntüsünde  domsal  yapılar 
gözükmektedir. Bu  domlardan  en  belirgin  olanı  Mansurlu'nun 
kuzeyinde cevherleşme  alanlarını  da  içine  alan  bir  bölge  olup, 
cevher bu  domsal  yapının  KB  istikametine  rastlamaktadır. 
Domlaşma, cevheri  getiren  hidrotermal  eriyiklerin  kaynağı  veya 
itici merkezi  olmuştur.  (Sheppard,  1976).  Yeraltı  suları  derin-
liklere inerek  domlaşmaya  sebep  olan  magmatik  kayaçla  temas 
eder. Buradan  magmatik  su  ve  ısı  olarak  tekrar  yükselmeye 
başlar. Buradan  aldığı  ve  yolu  üzerinde  rastladığı  mineralleri 
eriterek yükselir  ve  elverişli  ortam  bulduğunda  cevherleşme 
oluşur, (bu  konuyu  ayrıntılı  olarak  inceleyen  bir  çalışma  daha 
sonra yayınlanacaktır).  Mansurlu  demirlerinde  de  kanımızca 
durum buna  çok  yakındır.  Yalnız  domlaşmaya  neden  olan derinlik 
kayaç  dokanağının  yataktan  çok  derinde  olması  büyük olasılıktır. 
Cevher  mineralinin  kaynağını  büyük  olasılıkla  derinlerde Pre—
kambriyende  oluşmuş  sedimanter  demir  yatakları
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oluşturmuş olabilir.  Bu  yatakların  karbonat  fasiyetlerinin  de varlığı 
göz  önünde  tutulursa  FeHCO3  bileşiminin  sıcak  su  ortamında 
kolaylıkla  oluşabileceği  bir  gerçektir.  Gelen  bu  eriyikler bulabildikleri 
kırık  hatları  boyunca  yayılmışlar,  kireçtaşı dokanaklarını ve  kırık  
zonları  seçerek  yerleşmişlerdir.  Daha önce de  belirtildiği  gibi  siderit  
olarak  yerleşen  cevher  daha  sonra oksidasyon sonucu  götite  
dönüşmüştür.
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Haymana Yöresi (GB Ankara) Nannoplankton 

Bi yostra tigrafisi. 

Nannoplankton biostratigraphy of the Haymana region (SW Ankara) 

Vedia TOKER Ankara üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji-Stratigrafi Kürsüsü, Ankara 

ÖZ: Haymana yöresinde (GB Ankara) Kampaniyen-Lütesiyen yaşlı oluşuklar yüzeylenmektedir. Yaklaşık 5000 m kalınlığı olan 
bu oluşuklar konglomera, kumtaşı, şeyi, marn ve kireçtaşı çeşitleriyle temsil edilirler. Yüksel (1970) tarafından adlandırılan Hay
mana, Kavak, Çaldak, Kadıköy, Gedik, Karahoca ve Çayraz formasyonlarından alınan örneklerde 107 Nannoplankton türü tanım
lanmış ve inceleme alanında bu formlar yardımıyla aşağıdaki biyozonlar saptanmıştır: Tetralithus gothicus (Alt Kampaniyen), 
Tetralithus trifidus (üst Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen), Arkhangelskiella cymbiformis (Alt-Orta Mestrihtiyen), Lithraphidites 
quadratus (Orta-üst Mestrihtiyen), Cruciplacolithus tenuis (Alt Daniyen), Chiasmolithus danicus (üst Daniyen-Alt Monsiyon), 
Ellipsolithus macellus (Alt Monsiyen), Fasciculithus tympaniformis (Orta Mansiyen), Heliolithus kleinpelli (üs Monsiyen-Alt 
Tenesiyen), Discoaster gemmeus (Orta Tanesiyen), Discoaster multiradiatus (üst Tanesiyen), Marthasterites contortus (Alt İpresi
yen), Discoaster binodosus (Alt İpresiyen), Marthasterites tribrachiatus (üst İpresiyen-Alt Lütesiyen), Discoaster lodoensis, Disco
aster sublodoensis (Lütesiyen). Bu zonların diğer yörelerle karşılaştırmaları yapılmış ve inceleme alanında tanımlanan Planktonik 
Foraminifera zonlarıyla denklikleri saptanmıştır. Nannoplankton türlerine dayanılarakta ortamsal bir yorum verilmiştir. 

ABSTRACT: The formations of Campanian-Lutetian age are exposed in the region of Haymana, SW of Ankara. These formations 
of about 5000 m thickness are represented lithologically by conglomerates, sandstones, shales, marls and a veriety of limestones. 
The formations named by Yüksel (1970) as Haymana, Kavak, Çaldağ, Kadıköy, Gedik, Karahoca and Çayraz were sampled, and 
107 Nannoplankton species have been distinguished in the samples collected. By means of these Nannoplankton forms that the 
following biozones have been defined in the area studied: Tetralithus gothicus, Tetralithus trifidus, Arkhangelskiella cymbiformis, 
Lithraphidites quadratus, Cruciplaculithus tenuis, Chiasmolithus danicus, Ellipsolithus macellus, Fasciculithus tympaniformis, 
Heliolithus kleinpelli, Discoaster gemmeus, Discoaster multiradiatus, Marthasterites contortus, Discoaster binodosus, Marthasterites 
tribrachiatus, Discoaster lodoensis, Discoaster sublodoensis. These zones of the research area were correlated with the other regions, 
and their compatiblity with the planktonic Foraminifera zones described there were proved. Moreover, an environmental inter
pretation based on the Nannoplankton species is also provided here. 
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Bu araştırmaya konu olan inceleme alanı, Ankara 'nın 
güneybatısında yer alan Haymana yöresidir ( Şekil 1 ). Bu yöre 
ve çevresinde daha ·önce yapılan, sedimantolojik ve hidrojeolo
jik incelemelerde, Kampaniyen'den Orta Eosen'e değin sürekli 
bir tortul istifinin varlığına değinilmiş fakat ayrıntılı bir biyost
ratigrafi verilmemiştir. 

Bu yörede, ülkemizde ilk kez, dünya üzerinde geniş yayı
lımlı olan, dar stratigrafik aralarda kesin yaş veren ve genel 
karşılaştırmalara olanak sağlıyan Nanoplankton '!ar kullanılarak 
detaylı bir biyostratigrafik inceleme yapılmıştır. 

İnceleme yöresi ve çevresinde Ziegler (1936), Erk (1957), 
Righi ve Cortesini (1960), Schmidt (1960), Meriç (1967), 
Dizer (1968), Yüksel (1970-1973), Akarsu (1971), Sirel 
(1975), Gökçen (1976, 1977), Ünalan ve diğerleri, (1976), 
Toker (1979) değişik amaçlı jeolojik· çalışmalar yapmışlardır. 

Bu çalışmada, inceleme yöresinde daha önce Yüksel (1970) 
tarafından ayırtlanmış Haymana, Kavak, Çaldağ, Kadıköy, 
Gedik, Karahoca ve Çayraz formasyonları kullanılmış, yeniden 
bir adlamaya gidilmemiştir. Bu formasyonlarda ölçülen 32 
stratigrafi kesitinden alınan 1729 kayaç örneği çalışma gerecini 
oluşturmuştur. Bu örneklerin içerdiği 107 Nannoplankton 
türü tanımlanmış bunlar yardımıyla 16 biyozon oluşturulmuş ve 
bu stratigrafik düzeyde çalışılmış diğer yörelerle karşılaştırılma 
verilmiştir. 

Nannoplankton'larla ilk kez çalışıldığından önce örnekler
deki Planktonik Foraminifera zonları tanımlanmış ve Nannop
lankton zonlarıyla karşılaştırılarak zon stratigrafik düzeylerinin 
kesinlik kazanması sağlanmıştır. 

STRATİGRAFİ. 

İnceleme alanının stratigrafik istifi genelleştirilmiş dikme 
kesitte de ( Şekil 2) görüldüğü gibi konglomera, kumtaşı, kumlu 
şeyi, şeyi, kumlu marn, marn ve kireçtaşından (biyostromal 
kireçtaşı, biyosparit, alg'li biyomikrit) oluşmaktadır. Bu istifin 
toplam kalınlığı yaklaşık 5000 m olup Kampaniyen-Lütesiyen 
stratigrafik düzeylerini temsil eder. 

Yörede detaylı jeolojik ve stratigrafik çalışma Yüksel 
(1970) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Yüksel (1970) 
in ayırtlanıp tanımladığı litostratigrafi birimleri kullanılmıştır. 
Bu birimlerin içerdiği Nanoplankton '!ar biyostratigrafik incele
menin temelini oluşturmuştur. 

Lito stratigrafi 

İnceleme alanında litolojik birimler yaşlıdan gence doğru: 

Haymana formasyonu. Tabanda kumtaşı ve kumlu şeyi 
ile başlayıp konglomera, kumtaşı, kumlu kireçtaşı ardalanma
sıyla yüzeylenen bu formasyon Haymana, Çaldağ Tepe, Çamlı
kaya alanlarında geniş yayılım gösterir. 

ölçülü stratigrafi kesitinde 1295 m kalınlıkta olan formas
yon Schmidt (1960) tarafından adlandırılmıştır. Tavanda Ka
vak formasyonuna uyumlu olarak geçer. 

İçermiş olduğu fosil türlerine dayanarak bu formasyona 
Kampaniyen -Orta Mestrihtiyen yaşı verilmiştir. 
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Şekil 1. Yer bulduru haritası 

Figure 1. Location map 

Kavak formasyonu . Tabanda kumtaşı fasiyesi ile başlayıp 
tavana doğru boz renkli şeyiler ve kireçtaşı litoloji birimiyle 
temsil edilir. Yüksel ( 197 O) tarafından adlandırılmış olan bu 
formasyon Haymana, Kartalkaya, Büyük Çaltepe alanlarında 
yüzey !enir. 

Kalınlığı 550 m olarak ölçülmüştür. Tavanda Çaldağ 
formasyonuna uyumlu geçer. İçerdiği fosillere göre yaşı Orta 
Mestrihtiyen'in üstü -üst Mestrihtiyen'dir. 

Çaldağ formasyonu. Tabanda biyostromal kireçtaşıyla başla
yan bu formasyon, kumtaşı, konglomera, kumlu marn, marn 
ve kireç taşı bantları ardalanmasıyla devam eder. 

Yüksek (1970) tarafından adlandırılan bu formasyon 
Kızılkoyun, Çaldağ, Gedik, Evci, Yeşilyurt alanlarında yüzey
lenir. 

1400 m kalınlıkta olup tavanda Kadıköy formasyonuna 
uyumlu geçer. Küçük Çaltepe de yüzeylenen kireçtaşları bol 
miktarda Alg, Echinodermata, Briozoa, Planktonik ve Bentonik 
Foraminifere ile Nannoplankton'lar içerir. Bu fauna ve flora 
topluluğuna dayanarak bu formasyona Daniyen -Monsiyen 
yaşı verilmiştir. 

Kadıköy formasyonu·. Şeyi, kumlu şeyi, kumtaşı litoloji 
birimleriyle temsil edilen bu formasyon Yüksel (1970) tarafın
dan adlandırılmıştır. Yeşilyurt ve Kızılkoyun yörelerinde yü· 
zeylenmektedir. 460 m kalınlığındaki bu formasyon tavanda 
Gedik formasyonuna uyumlu geçiş gösterir. 
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Şekil 2. Haymana yöresi genelleştirilmiş dikme kesiti

Figure 2. Generalized columnar section of the Haymana area
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HAYMANA YöRESl NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 

Bol miktarda Planktonik ve Bentonik Foraminifera ile 
Nannoplankton içermektedir. Bu fosil topluluklarına dayanı- · 
!arak formasyona Tanesiyen yaşı verilmiştir.

Gedik formasyonu. Şeyi, kumlu şeyi ve kumtaşı litolojik bi
rimleriyle temsil edilen formasyon, Yeşilyurt, Çayraz, Kara
hoca, Evci ve Gedik yörelerinde yüzeylenmektedir. 

500 m kalınlıkta olan bu formasyon tavanda Karahoca 
formasyonuna uyumlu geçer. 

İçerdiği fosillere dayanılarak formasyona İpresiyen yaşı 
verilmiştir. 

I 

Karahoca formasyonu. Kireçtaşı, kumtaşı ve şeyi ardalanma- 
sıyla temsil edilmektedir. Tabanda kumtaşı seviyesi ile başlayıp 
tavana doğru, şeyi, kireçtaşı, kumtaşı ardalanmasıyla sürmek
te ve tavanda yaklaşık 10 m kalınlıkta kireçtaşıyla son bulmak
ta olup, uyumlu olarak Çayraz formasyonuna geçmektedir. 

ölçülü stratigrafi kesitinde 450 m kalınlıkta olduğu ve bol 
miktarda Planktonik-Bentonik Foraminifera ve Nannoplank
ton 'lar içerdiği saptanmıştır. Bu fosil topluluklarına dayanılarak 
formasyona İpresiyen yaşı verilmiştir. 

Çayraz formasyonu. Marn, kireçtaşı ve kumtaşı litoloji 
birimleriy!,, temsil edilen bu formasyon Schmidt (1960) tarafın
dan adlancıırılmıştır. 

Çayraz, Yeşilyurt, Karahoca, Gedikli ve Kanlıgöl yörelerin
de yüzeylenmektedir. Tavanda Neojen yaşlı molaslarla açılı 
uyumsuzdur. 480 m kalınlıktaki bu formasyon Bentonik (Num
mulites, Alveoline, Discocyclina türleri) ve Planktonik Foramini
fera ile Nannoplanktonlar içermektedir. Bu formasyonlara 
dayanılarak formasyonun Lütesıyen yaşlı olduğu saptanmıştır. 

Biyostratigrafi 

Nannoplankton'lar 3000 e yakın türleriyle son 25 yıldır 
biyostratigrafide önemli rol oynamaktadırlar. özellikle fosilce 
yoksun kabul edilen kayaç örneklerinde bulunmaları nedeniyle, 
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İnceleme alanında da bu 
formlar kullanılarak aşağıdaki biyozonlar tanımlanmıştır. 

Tetralithus gothicus zonu 

Tanımlama: Tetralithus gothicus Deflandre ile Tetralithus trifi
dus ( Stradner )in ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, Tetralithus aculeus 
(Stradner), Watz naueria barnasae (Black), Eiffellithus eximius 
(Stover), Eif fellithus turriseiffelli (Deflandre), Cribrosphaera 

ehrenbergi Arkhangelsky, Micula staurophora (Garted), Micror 
habdulus decoratus Deflandre, Glaukolithus diplogram mus 
(Dcf landre), B roinsonia parca (Stradner), Tetralithus obscurus 
Ueflandre, Tetralithus gothicus Deflandre, (Levha 1, Şekil 1) 
Predicosphaera eretacea (Arkhangelsky), Lucinorhabdus cayeuxi 
Deflandre, Reinhardites anthophorus (Deflandre), Biscutum 
testudinarium Black, Parhabdolithus e;;.bergeri (Noel) ve 
Ahmuellerella octoradiata (Gorka) bu biyozondaki fosil toplu
luğunu oluşturur ( Çizelge 1 ). 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen Hay
mana (25), Kemikli sırtı (26), Mandıra (29) stratigrafi kesitleri
nin sırasıyla 2501, 2614-2613, 2905-2907 nolu örneklerinde 
saptanmıştır ( Şekil 3 ). 

Çizelge 1. İnceleme alanı Üst Kretase Nannoplankton '!arı ve stratigrafik 
düzeyleri 

Table 1. Thc Upper Cretaceous Nannoplanktons and their stratigraphic 
distribution of the investigated area 
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Karşılaştırma ve yorum: Cepek ve Hay ( 1969) ve Manivit ( 1971) 
Fransa'da, Risatti (1973) Amerika'da, Roth (1973) ve Bukry 
(1974) derin deniz sondajlarında Kampaniyen stratigrafik 
düzeyinde değişik zonlar tesis etmişlerdir ( Şekil 4). Martini 
(1976) Pasifik Okyanusu derin deniz sondajında, daha önce 
tanımlanan zonların işaretçi türlerinin geniş yayılımlı oluşları 
nedeniyle kullanımlarının sakıncalı olduğunu belirtmiş ve di
key yayılımı kısa olan Tetralithus güthicus Deflandre türüyle 
T. gothicus biyozonunu saptamıştır.

Yazarda, inceleme sahasında T. gothicus Deflandre türünü
tanımlamış ve bu zonu kullanmıştır. 

Tetralithus trifidus zonu 

Tanımlama: Bu zon Tetralithus trifidus (Stradner) in yaşam 
süreci ile sınırlıdır. 

Bu biyozonun fosil topluluğunu Tetralithus g'.>thicus 
zonu Nannoplankton türleri ve Vekshinella crux (Deflandre 
ve Fert), Chiastozygus am phipons (Bramlette ve Martini), 
Chiastozygus initialis (Gorka), Cretarhabdus crenulatus Bram
lette ve Martini, Cretarhabdus decorus (Deflandre), Predicos
phaera spinosa Bramlette ve Martini, Tetralithus descriptus 
Martini, T. nitidus Martini ve T. trifidus (Stradner) (Levha I, 
Şekil 2) oluşturur (Çizelge 1 ). 

TOKER 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen Kara
hoca (4), Küçükçal Tepe (5), Sekidede Tepe (11), Haymana 
( 25 ), Kemikli Sırtı ( 26 ), Mandıra ( 29) stratigrafi kesitlerinin 
sırasıyla 409-410, 501-505, 2502-2503,, 2608-2611, 2908-
2910 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Fransa ve Amerika 'da 197 3 yılına değin 
Kampaniyen -Alt Mestrihtiyen stratigrafik düzeyi için değişik 
Nannoplankton zonları tesis edilmiştir (Şekil 4). Roth (1973), 
Bukry (1974) ve Martinı (1976) aynı stratigrafi düzeyi için 
Tetralithus trifidus biyozonunu tanımlamışlardır. 

İnceleme alanında da, diğer yörelerdeki çalışmalarda be
lirtilen fosil topluluğu ve litoloji ile çok benzer olan bu zon 
saptanmıştır. 

Arkhangelskiella cymbiformis zonu 

Tanımlama: Tetralithus trifidus (Stadner) in son görünüşünden 
Lithraphidites quadratus Bramlette ve Martini'nin ilk ortaya 
çıkışları arasındaki süreç. 

Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, (Levha I, Şekil 3). 
Tetralithus aculeus (Stradner), Watznaueria barnasae (Black), 
Eiffellithus eximius (Stover), Cribrosphaera ehrcnbergi Ark
hangelsky, Micula staurophora (Gardet), Microrhabdulus decora
tus Deflandre, Glaukolithus diplogram m us (Deflandre), Broinsa-

Şekil 3. Ölçülü stratigrafi kesitleri deneştirilmcsi ve üst Kretase Nannoplankton biyozonları 

Figure 3. The correlation of measured stratigraphic sections and biozones of the Upper Cretaceous Nannoplankton 
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Şekil 4. Üst Kretase Nannoplankton biyozonları genci kaqıla�tırılınası 

Figure 4. General correlation of the Upper Cretaceous Nannoplankton biozones 

nia parca (Stradner), Cretarhabdus decorus (Deflandre), Vekshi
nella' crux (Deflandre ve Fert), Chiastozygus initialis (Gorka), 
Rhabdolithina splendens (Deflandre), Predicosphaera cretacea 
(Arkhangelsky), Reinhardites anthophorus (Deflandre), Pre
<licosphaera cretacea (Arkhangelsky), Reinhardites anthop
horus (Deflandre), Cretarhabdus crenulatus Bramlette ve Mar
tini, C. conicus Bramlette ve Martini, Braarudosphaera bigelowi 
(Gran ve Braarud), B. discu.Ja Bramlette ve Riedel, Parhabdolit
hus embergeri (Noel), Lucinorsurirellus (Deflandre ve Fert), 
Microrhabdulus elongatus Gartner ve Ahmuellerella octoradiata 
(Gorka) bu biyozondaki fosil topluluğunu oluşturur (Çizelge 1). 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 11, 
25., 26., 29., stratigrafi kesitlerinin sırasıyla 1101-1106, 
2504-2506, 2606-2607, 2910-2912 nolu örneklerinde 
saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Cepek ve Hay ( 1969) ve Manivit ( 1971) 
Fransa 'da Risatti (1973) Amerika 'da, Roth ( 197 3 ), Bukry 
( 197 4) derin deniz sondaj örneklerinde Alt Mestrihtiyen 'in 
üstü ve Orta Mestrihtiyen stratigrafi düzeyinde değişik zonlar 
yapmışlardır ( Şekil 4 ). 

El-Dawoody ve Barakat (1973) Mısır'da, Martini (1976) 
Pasifik Okyanusu derin deniz örneklerinde Arkhangelskiella 
cymbiformis zonunu tesis etmişlerdir. 

İnceleme alanında da Martini (1976) nin çalıştığı bölge
deki aynı fosil topluluğu ile aynı stratigrafik düzeyde A. cymbi
formis zonu tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Lithraphidites quadratus zonu 
Tanı�lama: L ithraphidites q uadratus Bramlette ve Martini 
(Levha I, Şekil 4). ile Cruciplacolithus tenuis (Stradner) in 
ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Bu biyozonda 1 7 tür tanımlanmış olup, çoğu Arkhangelski
ella cymbiformis zonu Nannoplanktonlarıdır ( Çizelge 1 ). 

Karşılaştırma ve yorum: Genellikle Orta Mestrihtiyen 'in üstü ve 
üst Mestrihtiyen stratigrafik düzeyinde çalışılan yörelerde 
Lithraphidites quadratus zonu saptanmış olmakla beraber, 
Cepek ve Hay (1969), Perch-Nielsen (1972), Roth (1973), 
Bukry ( 197 4) bu zonun üst düzeylerinde şekil 4 'de görüldüğü 
gibi değişik biyozonlar tanımlamışlardır. Bu karmaşıklık belki 
de zonların yerel olmalarından kaynaklanmaktadır. 

İnceleme alanında ise yaln�zca Lithraphidites quadratus 
zonu tanımlanabilmiştir. 

Cruciplacolithus tenuis zonu 

Tanımlama: Cruciplacolithus tenuis (Stradner) ile Chiasmolithus 
danicus (B'rotzen) in ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Markalius inversus (Deflandre), M. astroporus (::itradner), 
Cruciplacolithus tenuis (Stradner), (Levha I, Şekil 5), Braaru
dosphacra bigelowi (Gran ve Braarud), Zygodiscus sigmoides 
Bramlette ve Sullivan bu biyozondaki fosil topluluğunu oluş
turur (Çizelge 2). 

; 
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Bu zonda tanımlanan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
Emirlereskiçalış ( 15) ve Evci ( 8) stratigrafi kesitlerin sırasıyla 
1547-1545, 801 nolu örneklerinde saptanmıştır (Şekil 5). 

Karşılaştırma ve yorum : Hay ve Mohler (1967) Fransa'da, El
Dawoody ve Barakat (1973) Mısır'da Daniyen katı başlan
gıcını altta Markalius astroporus ve üste Cruciplacolithus te�uis 
zonlanyla saptamışlardır (Şekil 6). Martini (1976) Orta Pasifik 
Okyanusu derin deniz sondajı örneklerinde Daniyen 'in Markali
us inversus zonu ile başladığını ve üzerine Cruciplacolithus 
tenuis zonunun geldiğini belirtmiştir. Bukry (1969) ve Kapellos 
(1973) Daniyen katı başlangıcında C. tenuis zonunu tanım
lamışlardır. 

Bu farklılığın, sığ ve derin deniz örnekleriyle çalışmadan 
kaynaklandığı kanısındayım. 

İnceleme alanında ise Mestrihtiyen üzerine uyumlu olarak 
gelen Daniyen katı Cruciplacolithus tenuis zonuyfa tanım
lanmıştır. 

Chiasmolithus danicus zonu 

Tanımlama: Chiasmolithus danicus (Brotzen) ile Ellipsolithus 
m acellus (Bramlette ve Sullivan) un ilk ortaya çıkışları arasın
daki süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Crucipfacolithus tenuis zonu 
Nannoplanktonları ve Chiasmolithus danicus (Brotzen), (Levha 
I, Şekil 6) N eochiastozygus saepes Perch-Nielsen oluşturur 
( Çizelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 15 ve 
8. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 802-803, 1544-1541 nolu
örneklerinde saptanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967) Fransa'da, Kapel
los (1973) Kafkasya'daki çalışmalarında Daniyen'in üst düzeyi 
ve Monsiyen katında Fasciculithus tympaniformis zonunu, 
Bukry (1969) Hawaii'deki incelemesinde Heliolithus kleinpelli 
zonunu, Roth (1973) Orta Pasifik'te, El-Dawoody ve Barakat 
(1973) Mısır'd�ki incelemelerinde Daniyen-Monsiyen kat\arını 
Cruciplacolithus tenuis zonuyla belirlemişler ve bu araştırıcılar 
inceleme sahalarında Chiasmolithus danicus (Brotzen) türünü 
saptayamamışlardır. 

Martini (1970) ise genel zonlamasında Daniyen'in üst
Monsiyen 'in en alt düzeyi için Chiasmolithus danicus zonunu 
kullanmıştır. İnceleme alanında ise diğer araştırma yörelerindeki 
benzer fosil topluluğu ve C.Danicus (Brotzen) türü ile bu zon 
saptanmış ve kullanılmıştır. 

Ellipsolithus macellus zonu 

Tanımlama: Ellipsolithus m acellus (Bromlette ve Sullivan) ile 
Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler'in ilk ortaya çıkış
ları arasındaki süreç. 

M. astroporus (Stradner), M. inversus (Deflandre), C.
danicus (Brotzen), C-. tenuis (Stradner), Neochiastozygus 
saepes Perch-Nielsen, E. macellus (Bramlette ve Sullivan) 
(Levha I, Şekil 7), B. bigelowi (Gran ve Brarod), B. discula 
Bramlette ve Riedel, Z. sigmoides Bramlette ve Sullivan bu 
biyozondaki fosil topluluğunu oluşturur (Çizelge 2). 

TOKER 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme sahasında ölçülen 
8., 15. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 804 a, b, c, 1540-1538 
nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler ( 1967) Fransa 'da, Kapel
los (1973) Kırım'da yaptıkları çalışmalarında Monsiyen katı 
için Fasciculithus tympaniformis zonunu tesis etmişlerdir. 
Bukry (1969) Hawaii'de yaptığı incelemelerinde aynı stratig
rafik düzeyi H. klenpelli zonuyla, Roth (1973) ve El-Dawoody 
ve Barakat (1973) C. tenuis zonuyla tanımlamışlardır. Martini 
(1970,1979) genel zonlamada ve Orta Pasifik Okyanusu derin 
deniz sondajı örneklerinde E. macellus zonunu kullanmıştır. 

İnceleme alanında ise tanımlanan zon fosili ile Monsiyen 'in 
alt düzeyinde E. macellus zonu saptanmış ve kullanılmıştır. 

Fasciculithus tympaniformis zonu 

Tanımlama: Fasciculithus ty mpaniformis Hay ve Mohler ile 
Heliolithus kleinpelli Sullivan ın' ilk ortaya çıkışları arasındaki 
süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu Ellipsolithus macellus zonu 
Nannoplakton'ları ve Sphenolithus annarhopus Bukry ve Bram
lette, S. prim us Perch-Hielsen, Chiasmolithus bidens (Bramlet
te ve Sullivan), C. californicus (8ullivan), Fasciculithus tympani
formis Hay ve Mohler (Levha I, Şekil 8),-F. billii Perch-Nielsen, 
Toweius eminens (Bramlette ve Sullivan), Elliµsolithus distichus 
(Bramlette ve Sullivan), Zygodiscus adamas Bramlette ve Sulli
van, Ericsonia supertusa Hay ve Mohler oluşturur (Çizelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
Kızılkoyun (14), 8., 15. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 1401-
1402, 805 a--e, l(i37-1533a nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Bu zon genellikle çalışılan tüm yöreler
de saptandığı gibi, inceleme alanında da diğer yörelerdeki 
benzer fosil topluluğu ve litoloji ile Monsiyen katı düzeyi 
için tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Heliolithus kleinpelli zonu 

Tanımlama: Heliolithus kleinpelli Sullivan ile Discoaster gemmeus 
Stradner in ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Bu zonda, inceleme alanında tür sayısında büyük bir artış 
olmuş ve Daniyen katından beri tanımlanan asosiyasyona, 
Rhabdosphaera crebra (Deflandre), Toweius craticulus Hay ve 
Mohler, Sphenolithus radians Deflandre, N eochiastozygus 
saepes Perch-Nielsen, N. junctus (Bramlette ve Sullivan), 
Helicosphaera seminulum seminulum Bramlette ve Sullivan, 
Fasciculithus involutus Bramlette ve Sullivan, Ericsonia cava 
(Hay ve Mohler), Heliolithus kleinpelli Sullivan, (Levha il, Şekil 
1) Micrantholithus entaster Bramlette ve Sullivan, M. flos
Deflandre türleri katılmıştır (Çizelge 2).

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 806 a-b, 1403-
1405, 1533 b-1534a, 2612-2616 nolu örneklerinde sap
tanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hemen hemen çalışılan tüm yörelerde 
Monsiyen 'in en üst , Tanesi yen 'in en alt stratigrafi düzeyinde 
bu zon tanımlanmıştır. Bukry (1969) Hawaii'deki incelemelerin
de aynı stratigrafik düzey için Heliolithus riedeli zonunu tesis 
etmiştir. 



Çizelge 2. İnceleme alanı Tersiyer Nannoplankton'lan ve rtratigrafik düzeyleri

Table 2, Tertiary Nannop lank tons and their stratigraphic distribution of the investigated area
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Şekil 5. Ölçülü stratigrafi kesitleri deneştirilrnesi ve Tersiyer Nannopİankton zanları 

Figure 5. The correlation of the measured sections and biozones of 'Tertiary Nannoplankton 
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İnceleme alanında ise, çalışılmış diğer yörelerdekine çok 
benze_r fosil topluluğu ile bu zon saptanmış ve kullanılmıştır. 

Discoaster gemmeus zonu 
Tanımlama: Discoaster gem m eus Stradner ile Discoaster m ulti
radiatus Bramlette ve Riedel in ilk ortaya çıkışları arasındaki 
süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu Heliolithus kleinpelle zonu 
Nannoplankton'ları ve Chiasm olithus consuetus (Bramlette 
ve Sullivan), Discoaster gem meus Stradner, Lophodolithus 
nascens Bramlette ve Sullivan, z'ygodiscus plectopons Bramlette 
ve Sullivan oluşturur. 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 806 c-807 a, 
1407, 1534 b-c, 2617-2618 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler ( 1967) Fransa'da, Bukry 
(1969) Hawaii'de, Martini (1976) Orta Pasifik Okyanusu'nda 
yaptıkları incelemelerde Tanesiyen katı orta düzeyinde Disco
aster gemmeus zonunu saptamışlardır. 

Kapellos ( 197 3) Kırım 'da yaptığı çalışmada zon işaretçi 
türünü tanımlıyamamış ve Tanesiyen katını Heliolithus riedeli 
zonuyla belirlemiştir. 

Roth (1973) Orta Pasifik'teki derin deniz sondajı örnek
lerinde yaptığı incelemelerde Tanesiyen katı orta düzeyi için 
Discoaster mohleri biyozonunu tesis etmiştir. 

El-Dawoody ve Barakat (1973) Mısır'daki incelemelerinde 
Discoaster gemm eus Stradner türünü tanımlıyamamış ve Tane
siyen katı için Discoaster multiradiatus zonunu kullanmıştır. 

İnceleme alanında da, diğer yörelerde tanımlanan bu 
zon, benzer fosil topluluğu ile Tanesiyen katı orta düzeyi 
için saptanmış ve kullanılmıştır. 

Kapellos (1973) ve Martini (1976) yaptıkları incelemelerde 
bu zon üzerinde Heliolithus riedeli zonunu saptamışlardır. 
Yazar, inceleme alanında bu zon fosilini bulamamış ve bu 
nedenle de bu zonu kullanmamış olup Mısır ve Fransa 'da da 
bu zonun tanımlanamamış olması yöresel ve ekolojik koşullar 
nedeniyle bazı ortamlarda oluşmamış olduğuna dayanabilir 
kanısındadır. 

Discoaster multiradiatus zonu 
Tanımlaına: Discoaster m ultiradiatus Bramlette ve Riedel ile 
Marthasterites bram lettei Brönnimann ve Stradner'in ilk ortaya 
çıkışları arasındaki süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Discoaster gemmeus zonu 
Nannoplankton'ları ve Neochiastozygus perfectus Perch-Niel
sen, Discoaster m ultiradiatus Bramlette ve Riedel, (Levha 
il, Şekil 2) Pontosphaera pulcher (Deflandre) oluşturur (Çi
zelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 807 b-c, 1407, 
1532-1533, 2619-2620 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Tüm çalışılmış 
katı üst düzeyinde bu zon saptanmıştır. 
tanımlanan bu zon kullanılmıştır. 

yörelerde Tanesiyen 
İnceleme alanında da 

TOKER 

Marthasterites contortus zonu 
Tanımlama: Marthasterites bram lettei Brönnimann ve Stradner, 
in ilk ortaya çıkışından Marthasterites contortus (Stradner) 
in son görünümüne dek olan süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Discoaster multiradiatus zonu 
Nannoplankton'larının bir kısmı ve Chiasm olithus grandis 
(Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 
Discoaster binodosus Martini (Levha II, Şekil 3,5), Marthas'. 
terites bram Iettei Brönnimann ve Stradner (Levha II, Şekil 6 ), 
M. contortus (Stradner) (Levha II, Şekil 4), M. tribrachiatus
(Bramlette ve, Riedel) (Levha II, Şekil 7), Ericsoni:ı ovalis 
Black, Micrantholitus bram lettei Deflandre, Pontosphaera 
plana (Bramlette ve Sullivan) oluşturur (Çizelge 2) 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 8., 
14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 808-813, 1408 
a-b, 1531-1530, 2621-2623 nolu örneklerinde saptanmıştır.

Karş ılaştırma ve yorum: EI-Dawoody ve Barakat ( 197 3) Mısır'da 
Martini (1976) Orta Pasifik Okyanusu derin deniz sondajı örnek'. 
)erinde Marthasterites contortus biyozonunu saptamışlardır. 

Bukry (1969) Hawaii'de ve Roth (1973) Pasifik Okyanusu 
derin deniz sondajı örneklerindeki incelemelerinde M. contortus 
(Stradner) türünü saptayamamışlardır. Bu stratigrafik düzey 
için Discoaster diatypus zonunu kullanmışlardır. 

Kapellos ( 197 3) Kırım 'daki araştırmasında bu düzeyi 
Discoaster binodosus zonu ile belirlemiştir. 

İnceleme alanında ise, çalışılmış diğer yörelerdekine ben
zer fosil topluluğu ve litoloji ile M. contortus zonu İpresiyen'in 
alt düzeyinde tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Discoaster binodosus zonu 
Tanımlama: Marthasterites contortus (Stadner) in son kez görü
lüşünden, Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel in ilk or
taya çıkışına değin olan süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Marthasterites contortus zonu 
Nannoplankton 'ları ve Chiasmolithus gigas (Bramlette ve SuHi
van), Campylosphaera dela (Bramlette ve Sullivan), Discoaster 
gem m ifer Stradner, Discolithus versus Bramlette ve Sullivan, 
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Pemma papillatum Mar
tini, Pemma rotundum Klump oluşturur. 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 814-815, 1409 
a-c, 1529-1527, 2624 nolu örneklerinde saptanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Kapellos ( 197 3) Kırım 'da, EI-Dawoody 
ve Barakat (1973) Mısır'da, Martini (1976) Pasifik Okyanusu 
derin deniz sondajı örneklerindeki çalışmalarında bu zonu 
saptamışlardır. 

Bukry (1969) Hawaii'de ve Roth (1973) Orta Pasifik 
derin deniz sondajı örneklerindeki araştırmalarında İpresiyen 
katı orta düzeyi için Discoaster diastypus zonunu tanımlamış
lardır. 

İnceleme alanında da, çalışılmış diğer yörelerdekine ben
zer fosil topluluğu ile Discoaster binodosus zonu İpresiyen 
katı orta düzeyinde saptanmış ve kullanılmıştır. 
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Marthasterites tribrachiatus zonu 

Tanımlama: Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel in ilk 
ortaya çıkışından, Marthasterites tr.ibrachiatus (Bramlette ve 
Riedel)'in son görünümüne dek olan süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Discoaster binodosus zonu 
Nannoplankton '!arı ve Discoaster deflandrei Bramlette ve 
Riedel, D. elegans Bramlette ve Sullivan, D. lodoensis Bramlette 
ve Riedel (Levha II, Şekil 8), D. saipanensis Bramlette ve 
Rfodel, Scyphosphaera tubiecena Stradner, Discoasteroides 
keuperi (Stadner), Discoaster helianthus Bramlette ve Sullivan, 
Lophodolithus mohlophorus Deflandre, Micrantholithus atten
uatus Bramlette ve Sullivan, Cyclococcolithina gam mation 
(Bramlette ve Sullivan), Rhabdosphaera morionum (Deflandre), 
Helicopontosphaera lophota (Bramlette ve Sullivan) Rhabdosp
haera truncata Bramlette ve Sullivan Neococcolithes protenus 
(Bramlette ve Sullivan), Micrantholithus basquensis Martini 
oluşturur ( Çizelge 2 ). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 8., 
14., 15. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 816-819, 1410-1413, 
1526-1501 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Çalışılmış tüm yörelerde ve inceleme 
alanında benzer fosil topluluğuyla İpresiyen katı üst düzeyinde 
bu zon saptanmıştır. 

Discoaster lodoensis zonu 

Tanımlama: Marthasterites tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) in 
son kez görünüşünden, Discoaster sublodoensis Bramlette ve 
Sullivan 'ın ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Marthasterites tribrachiatus zonu fosil topluluğuna bu 
zonda Rhabdosphaera inflata Bramlette ve Sullivan katılmakta 
ve M. tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) görülmemektedir 
(Çizelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
14. stratigrafi kesitinin 1414-1416 nolu örneklerinde sap
tanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Çalışılmış tüm yörelerde ve inceleme 
alanında benzer fosil topluluğuyla Lütesiyen katı alt düzeyinde 
bu zon saptanmıştır. 

Discoaster sublodoensis zonu 

Tanımlama: Discoaster sublodoensis Bramlette ve Sullivan ile 
Chiphragmalithus alatus (Martini) nin ilk ortaya çıkışları arasın
daki süreç. 

Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Cam pylosphaera dela 
(Bramlette ve Sullivan), Ericsonia supertusa Hay ve Mohler, 
Chiasmolithus grandis (Bramlette ve Riedel), Discoaster sublo
doensis Bramlette ve Sullivan (Levha II, Şekil 9), Rhabdosphae
ra crebra (Deflandre), R. inflata Bramlette ve Sullivan, R. 
m orionum (Deflandre) bu biyozondaki fosil topluluğunu 
oluşturur. 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 28. 
stratigrafi kesitinin 2804 nolu örneğinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hemen hemen çalışılmış tüm yörelerde 
ve inceleme alanında benzer fosil topluluğu ile Lütesiyen katı 
orta düzeyinde bu zon tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Ortamsal Yorum 

İnceleme alanında toplanan örneklerdeki Nannoplankton '
!arın Kampaniyen --Alt Mestrihtiyen stratigrafik düzeyinde de
rin denize özge türler olduğu izlenir. Orta-üst Mestrihtiyen 
as katlarında Braarudosphaera bigelowi (Gran ve Braarud) ve 
B. discula Bramlette ve Riedel türlerine rastlanır. Adı geçen
ilk türün daima sığ bir deniz ortamında (Bukry, 1969) yaşam
sürdürdükleri belirlendiğinden bu as katlarda deniz d,?rinliğinin
0-200 m geçmediği görülür.

Daniyen yaşlı kayaç örneklerinde de B. discula Bramlette
ve Riedel B. bilgelowi (Gran ve Braarud) bulunuşu Orta Mestrih
tiyen'den başlıyarak sığlığını koruyan denizin bir kattada 
devam ettiğini gösterir. 

Monsiyen ve Tanesiyen stratigrafik düzeyinde Nannoplank
ton türlerine dayanarak deniz derinliğini belirleme olanağı 
yoktur. Çünki, şelf ve derin deniz Nannoplankton '!arı bir arada 
görülmektedir. Çalışılan bölgenin fliş fasiyesinde olması, türbitit 
akıntılarla derine gelmiş türlerin kıyı ve derin deniz fosillerinin 
karışımından oluşması nedeniyledir. 

İpresiyen-Lütesiyen stratigrafi düzeyinde ise kıyı-şelfi 
karakterize eden B. bige lowi (Gran ve Braarud), B. discula 
Bramlette ve Riedel, Pontosphaera pectinata (Bramlette ve 
Sullivan), Helicopon to sphaera sem inu lum sem in ulum Bramlette 
ve Sullivan, Micrantholithus flos Deflandre, M. attenuatus 
Bramlette ve Sullivan, Rhabdosphaera crebra (Deflandre), 
R. perlonga (Deflandre), Pontosphaera pulcher (Deflandre),
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Micrantholithus bram lettei
Deflandre, M. entaster Bramlette ve Sulivan türlerinin bulunuşu
Monsiyen --Tensiyen katlarında devam eden derin denizin
sığlaştığını gösterir.

Nannoplankton'lara dayanılarak Kampaniyen-Alt Mestrih
tiyen katlarında derin, Orta Mestrihtiyen - Daniyen katlarında 
sığ, Monsiyen-Tanesiyen'de derin ve İpresiyen'den sonra sığ 
bir denizin havzayı kapladığı görülür. Bununla beraber incelenen 
örnekleri topladığımız formasyonlar fliş olarak bilinmektedir. 
Fliş bir türbidit serisi olduğundan faunaya dayanılarak tanım· 
!anan ortamsal durumun, içinde bulundukları tortulların bugün
kü durumlarını değilde birincil durumlarını belirttiğini gözden
uzak tutmamak gerekir.

BİYOSTRATİGRAFİ BİRİMLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 

Son 25 yıldır dünya çapında geniş yayılımlı Nannoplank
ton '!ar kullanılarak bir çok kat saptanmış ve ayrıntılı biyost
ratigrafi yapılmıştır. 

Son yıllarda, Nannoplankton'lar dar zaman aralığını karak
terize etmeleri nedeniyle, gerek stratigrafik düzey saptanmasına 
ve gerekse karşılaştırma yapımına büyük çapta olanak sağla
maktadır. 

Değinilen nedenlerden dolayı bu formlar üzerinde çalış
malar yoğunlaştırılmış ve çok sayıda biyozon saptanmıştır. 
Yapılan karşılaştırmalarda ayrıca b·u biyozonların Planktonik 
Foraminifera biyozonları ile yöresel korelasyonları, Bramlette 
ve Sullivan (1961), Bramlette ve Wilcoxon (1967), Hay ve 
Mohler (1967), Perch-Nielsen (1969), Gartner ve Bukry (1969) 
Martini (1970), Decima, Roth ve Todesco (1975), Stainfort 
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Şek.il 6. Tersiyer Nannoplankton biyozonları genel karşılaştırılması 

Figure 6. General correlation of the Tertiary Nannoplankton zones 
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ve diğerleri ( 197 5 ), Hillebrandt ( 197 5) tarafından yapılmıştır. 
İnceleme alanında yapılan iki gruba ait karşılaştırma ise şekil 
7 'de gösterilmiştir. 

Kampaniyen 

Globotruncana elevata zonuyla Tetralithus aculeus Nannop
lankton biyozonunu ilk kez Fransa 'da Cepek ve Hay ( 1969) 
yaptıkları incelemelerde korele etmişlerdir. Daha sonra T. 
aculeus zonu Manivit ( 1971) tarafından Kampaniyen - Alt 
Mestrihtiyen yayılımlı olarak kullanılmıştır. Risatti (1973), 
Roth ve Bukry ( 197 4) de değişik Nannoplankton adlarıyla 
bu stratigrafik düzeyi simgelediler. Son olarak Martini ( 197 6) 
Pasifik Okyanusu derin deniz sondajı örneklerinde Kampani
yen 'in alt düzeyi için Tetralithus gothicus ve üst Kampaniyen 
-Alt Mestrihtiyen'in alt düzeyi içinde Tetralithus trifidus zon
larını tanımlamışdır. Bu gün Nannoplankton genel biyozon
lamasında geçerliliğini sürdüren T. gothicus ve T. trifidus zon
ları aynı stratigrafik düzey için verilen diğer zonlamalardan daha
kesin sonuç vermektedir. T. aculeus zon türünün dikey stratig
rafi yayılımı geniş olduğundan zonlamadaki kullanımı daha
az geçerlidir.

Yukarıdaki verilere ve karşılaştırmalara koşut olarak in
celeme alanında da Globotruncana elevata Planktonik Forami
nifera zonuyla, Tetralithus gothicus ve Tetralithus trifidus 
Nannoplankton biyozonlarının stratigrafik düzey bakımından 
korelasyona uygun olduğu sonucuna varılmıştır ( Şekil 7 ). 

Mestrihtiyen 

Kampaniyen -Mestrihtiyen sınırını Nannoplankton biyo
zonlarıyla saptamak olanaksızdır. Tetralithus trifidus zonu üst 
Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen'in alt düzeyinde yayılımlıdır. 
Bu nedenle Alt Mestrihtiyen yaşlı Globotruncana havanensis 
zonu Tetralithus trifidus zonu üst düzeyiyle Arkhangelskiella 
cymbiformis zonu alt düzeyiyle korele edilebilir. 

197 4 tarihine dek Lithraphidites quadratus Nannoplank
ton _zonu alt düzeyi orta Mestrihtiyen olarak belirlenmiştir. 
Bazı yörelerde ise üst Mestrihtiyen olduğu saptanan bu türiin, 
ortaya çıkışının klimatolojik ve sıcaklık etkenlerine bağlı 
olduğu saptandığından (Worsley 1969) yöreden yöreye Orta 
veya üst Mestrihtiyen'de görünümünün doğal olduğu belirlen
miştir. 

İnceleme alanında Globturcana gansseri zonu iist düzeyinde 
yer alan Lithrophidites quadratus zonu Mısır ve Pasifik Okya
nusu derin deniz sondajı örneklerinde saptanan düzey ile aynı
dır. 

Haymana yöresinde Globtruncana gansseri zonu Arkhan
gelskiella cymbiformis zonu üst-Lithraphidites quadratus zonu 
alt düzeyiyle korele edilmiştir. 

üst Mestrihtiyen, Nannoplankton'larla çalışılan yörelerde 
Lithraphidites quadratus zonuyla belirlenmiş olup çok benzer 
fosil topluluklarıyla temsil edilmiştir. üst Mestrihtiyen'in üst 
düzeyleri için değişik biyozonlar tanımlanmışsada bu konudaki 
tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. 

Globotruncana mayaroensis zonu inceleme alanında Lithr
raphidites quadratus zonuyla korele edilmiştir. 

\ 

Mestrihtiyen sonunda pek çok Nannoplankton türünün 
yaşam süreci son bulmuş (bir kaç tür hariç) Daniyen katı yeni 
Nannoplankton türlerinin doğuşuyla başlamıştır. 

Daniyen 

Haymana yöresinde Daniyen, Cruciplaculithus tenuis ve 
Chiasmolithus danicus zonunun alt düzeyiyle tanımlanmıştır. 

Martini (1970) genel zonlamasında, El-Dawoody ve Bara
kat (1973), Decima, Roth, Todesco (1975), Stainforth ve diğer
leri ( 197 5) çalıştıkları yörelerde Globorotalia pseudobulloides 
zonunu Cruciplacolithus tenuis zonu ile denk olarak belirle
mişlerdir. 

Globorotalia trinidadensis zonu inceleme alanında Chiasmo
iithus danicus zonuyla korele edilmiştir. Çalışılan pek çok 
yörede bu zon ayırtlanamamış ve Daniyen katının tümü için 
C. tenuis zonu kullanılmıştır.

Monsiy.en 

Monsiyen katı başlangıcını simgeleyen Globorotalia uncina
ta Planktonik Foraminifera biyozonu, C. tenuis Nannoplankton 

zonu ile pekçok yörede, inceleme alanında da Chiasmolithus 
danicus zonunun üst düzeyi ve Ellipsolithus macellus zonu ile 
korele edilmiştir. 

Globorotalia angulata zonu Fasciculithus tympaniformis 
Nannoplankton biyozonu alt düzeyi ve Globorotalia pusilla 
pusilla Planktonik Foraminifere zonu incelenen tüm yörelerde 
ve çalışılan sahada F. tympaniformis zonu üst düzeyi ve Heliolit
hus kleinpelli biyozonu alt düzeyi ile korele edilmiştir. 

Tanesi yen 

İnceleme yöresinde Tanesiyen Globorotalia pseudomenardii 
Planktonik Foraminifera zonuyla simgelenmekte olup Heliolit
hus kleinpelli zonu üst ve Discoaster gemmeus zonu alt düzeyiy
le korele edilmiştir. 

Tanesiyen katı üst düzeyi ise Globorotalia velascoensis 
Planktonik Foraminifera zonuyla simgelenmektedir. Bu zon 
Discoaster gemmeus ve D. multiradiatus Nannoplankton zonuy
la korele edilmiştir. Bu zonlar çalışılmış diğer yörelerle uyum 
gösterir. 

İpresiyen 

İnceleme alanında, Globorotalia subbotinae biyozonu 
Marthasterites contortus ve Discoaster binodosus Nannoplank
ton zonu alt düzeyine karşı gelir. Bu düzeyi simgeleyen Nannop
lankton biyozonlarının sınırı yöreden yöreye değişmektedir. 

İnceleme alanında Marthasterites contortus zonunu G. 
velascoensis zonu örneklerinde saptayamadığımızdan bu biyo
zonun başlangıcını İpresiyen olarak tanımladık. 

Discoaster binodosus ve Marthasterites tribrachiatus biyo
zonu inceleme alanında Globorotalia argonensis ve Globorota
lia pentacamerata zonuyla- simgelenmiş olup Marthasterites 
tribrachiatus Nannoplankton zonuyla korele edilmiştir. 

Lütesiyen 

Lütesiyen katı başlangıcını simgeleyen Globorotalia bullob
rooki Planktonik Foraminifera zonu, Discoaster lÔdoensis ve 
D. sublodoensis Nannoplankton zonlarıyla korele edilmiştir.
Çalışılmış diğer yörelerde ve inceleme alanında elde edilen
sonuçlar büyük benzerlik göstermiştir.
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Şekil 7. İnceleme alanı Planktonik Foraminifera ve Nannoplankton 
zonları korelasyonu 

Figure 7. The correlation of the Planktonic Foraminifera and Nannop· 
lankton zones in the Haymana area 

TOKER 

SONUÇLAR 

Haymana yöresinde, Nannoplankton '!ara dayanılarak yapı
lan biyostratigrafik incelemelerden aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

1- Kampaniyen-Lütesiyen stratigrafi düzeylerinde Türkiye'de
ilk kez inceleme yöresinde toplanan örneklerde 107 Nannop
lankton türü tanımlanmış ve bunlarla olanaklar ölçüsünde in
celeme alanında 16 biyozon saptanmıştır.

2- Tanımlanan 16 Nannoplankton zonuyla kat ayrımları 
yapılmıştır.

3- İnceleme alanı için tanımlanan Nannoplankton biyozon
larının çalışılmış diğer yörelerle genel karşılaştırması yapılıp
ayrıcalıklar tartışılmıştır.

4- Nannoplankton türlerine dayanılarak inceleme alanı için 
ortamsal yorum verilmiştir.

5-· Nannoplankton ve Planktonik Foraminifera biyozonla
rının korelasyonu yapılmış ve diğer yörelerde alınan sonuç
larla karşılaştırması yapılmıştır.
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LEVHA 1 

Şekil 1. Tetralithus gothicus Defla�dre 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta, (2501), X 1000 

Şekil 2. Tetralithus trifidus (Stradner) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (505), X 1500

Şekil 3. Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta c-d. S.E.M. (2501), X2500

Şekil 4. Lithraphidites quadratus Bramlette ve Martini 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (1416), X 2500

�ekil 5. Cruciplocolithus tenuis (Stradner) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (2512), X 4000

�ekil 6. Chiasmolithus danicus (Brotzen) 
a. Polarize ışıkta b. Normal ışıkta c. S.E.M. (1541), X 2500

Şekil 7. Ellipsolithus macellus (Bramlette ve Sullivan) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (1540), X 4000

Şekil 8. Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler 
a. Normal Işıkta b. Polarize ışıkta, (2611), X 2509

PLATE 1 

Figure 1. Tetralithus gothicus Deflandre 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2501), X 1000

Figure 2. Tetralithus trifidus (Stradner) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (505), X 1500 

Figure 3. Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina 
a. Transmitted light b. Crossed nicol c-d. S.E.M. (2501), 

X 2500 

Figure 4. Lithraphidites quadratus Bramlette ve Martini 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (1416), X 2500

Figure 5. Cruciplacalithus tenuis (Stradner) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2512), X 4000

Figure 6. Chiasmolithus danicus (Brotzen) 
a. Crossed nicol b. Tranmitted light c. S.E.M. (1541), X 2500

Figure 7. Ellipsolithus macellus (Bramlette ve Sullivan) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (1540), X 4000

Figure 8. Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2611), X 2500
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LEVHA il 

Şekil 1. Heliolithus kleinpelli Sullivan 
a. Normal ışıkta b. Plarize ışıkta (2612), X 2500

Şekil 2. Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel (1407), X 3500 

Şekil 3. Discoaster birodosus Martini, (1527), X 2500 

Şekil 4. Marthasterites contortus (Stradner), (812), X 3000 

· Şekil 5. Discoaster binodosus Martini, (2624), X 3000

Şekil 6. Marthasterites bramlettei Brönnimann ve Stradner, 
(1513), X 3000 

Şekil 7. Marthasterites tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (1510), X 3000 

Şekil 8. Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel 
a. Normal ışıkta b. S.E.M., (1415), X 2500

Şekil 9. Discoaster sublodoensis Bramlette ve Sullivan 
a. Normal ışıkta b. S.E.M., (2804), X 4000

PLATE il 

Figure 1. Heliolithus kleinpelli Sullivan 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2612), X 2500

Figure 2. Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel, (1407), X 3500 

Figure 3. Discoaster binodosus Martini. (1527), X 2500 

Figure 4. Marthasterites contortus (Stradner), (812), X 3000 

Figure 5. Discoaster binodosus Martini, (2624), X 3000 

Figure 6. Marthasterites bramlettei Brönnimann ve Stradner, 
(1531},X3000 

Figure 7. Marthasterites tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (1510), X 3000

Figure 8. Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel 
a. Transmitted light _ b. S.EM., (1415), X 2500

Figure 9. Discoaster sublodoersis Bramlette ve Sullivan 
a. Transmitted light b. S.E.M. (2804), X 4000
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Ünye - Ordu - Koyulhisar - Reşadiye Arasında Kalan
Yörenin  Stratigrafisi  (1)

Stratigraphy of the area between Ünye—Ordu—Koyulhisar—Reşadiye

İsmail TERLEMEZ  Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara
Ali  YILMAZ Maden Tetkik ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Ünye—Ordu—Koyulhisar—Reşadiye  arasında  kalan  bölgede,  Orta  Jürasik—Pliyosen  yaş  aralığında  ve  çeşitli  fasiyeslerde
kayaçlar  yüzeylemektedir.  Bunlardan  Orta—üst  Jürasik—Alt  Kretase  yaştaki  kireçtaşları  temeli  oluşturur.  Bunun  üzerine  açısal
uyumsuzlukla  Senomaniyen—Kampaniyen yaşta  tüfit,  andezit akıntısı,  aglomera,  kireçtaşı ve kumtaşı  ardalanması oturur.  Bu birim
özellikle  Gölköy  ve  Ulubey  yörelerinde  dasit  ve  sineyitlerle  kesilmiştir.  Daha  üstte,  kuzeyde  tüfit,  killi  kireçtaşı  ardalanması  ve
güneyde  kumlu—killi  kireçtaşı  ardalanması  bulunmaktadır.  Maestrihtiyen  yaşta  olan  bu  iki  dizinin,  daha  genç  birimler  altında
yanal  geçişli  olduğu  düşünülmektedir.  Paleosen  yaşta  tüfit,  aglomera  ve  kömür  arakatkılı  kireçtaşı,  killi  kireçtaşı ve  kumtaşı  arda-
lanması,  Maestrihtiyen  yaştaki  birimlerin  devamı  şeklinde  çökelmiştir.  Bunların  üzerine  açısal  uyumsuzlukla,  bazı  yerlerde  kireç-
taşı,  bazı  yerlerde  de  bazalt  gelmektedir.  Bundan  sonra  aglomera  ile  andezit  akıntısı  ve  aglomera  arakatkılı  kumtaşı  çökelmiştir.
Bu  birimler  Eosen  yaştadır.  Miyosen  (?)—Piyosen  devresinde  çeşitli  bazalt  oluşumları  gelişmiştir.  Bunları  genç  alüvyon ve  heye-
lanlar  izlemiştir.

ABSTRACT:  Strata  of various  facies  of  Middle  Jurassic—Pliocene  age  invertal  outcrop  in  the  area  between  Ünye—Ordu—Koyul-
hisar—Reşadiye.  Of these  rocks,  limestone  of Middle—Upper Jurassic—Lower  Cretaceous age  forms the basement.  Tuffite,  andesite
flows,  agglomerate,  limestone  and  sandstone  alternation  of  Cenomanian—Campanian  age  covers  the  limestone  with  an  angular
unconformity.  That  unit  is  cut  by  dacite  and  syenites  especially  at  Gölköy and  Ulubey areas.  Tuffite—argillaceous limestone  alter-
nation  at  the  north,  sand,  and  argillaceous  limestone  alternation  at the  south  overlie  the  previous unit.  These  two  sequences of
Maastrichtian  age  are  thought  to  have  a  lateral  interfingering  below  the  younger  units.  Paleocene  aged  tuffite,  agglomerate  and
limestone with coal seams, argillaceous limestone and sandstone alternation is deposited as a continuation of the units of Maastrich-
tian  age.  Limestone  and  at  some  places  basalt  cover  these  units  with  an  angular  unconformity.  Then  agglomerate  and  andesite
flows  and  sandstone  with  agglomerate  beds are  deposited.  These units are  of Eocene  age.  Various basaltic  formations are  developed
during Miocene  (?)—Pliocene period.  These  are  followed by young alluvium and landslides.

(1) Bu bölgeye ait  ilk verilerimiz Türkiye Jeoloji  Kurumu 28.  Bilimsel Kurultay ı'nda,  ayrıntılı verilerimiz Türkiye Jeoloji  Kurumu 34.  Bilimsel  Kurul-
tayı'nda bildiri olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ

Bu  yazıda,  Ünye—Ordu—Koyulhisar—Reşadiye  arasında ka-
lan  alanın  stratigrafisi  sunulacaktır.  Çalışma  alanı  jeolojik  özel-
likleri  açısından  Orta  Karadeniz  Bölgesi'nde  yer  almaktadır.
Bu  yazı,  1973—1974  yıllarında  Maden  Tetkik  ve  Arama  Ensti-
tüsü'nde  uygulanan  Ünye—Hafik  Jeodinamik  Projesinin  bir
bölümünü oluşturmaktadır (Şekil  1).

Karadeniz  kuşağının  doğusunda  volkanitler,  batısında
tortul  kayaçlar  egemendir.  Ünye—Ordu—Koyulhisar—Reşadiye
arasındaki  bölgede  bu  volkanitlerle  tortul  kayaçları  beraber
inceleme  olanağı  vardır.  Çalışma  alanının  volkanit  ve  tortul
fasiyesleri,  fasiyeslerin  K—G  ve  D—B  doğrultularında  değişimi
incelenmiştir.  Bu  arada  Karadeniz  kuşağının  büyük  bir  bölümü
için  geçerli  olabilecek  verilerin  toplanmasına  çalışılmıştır.  Bu
amaca  yönelik  25  adet  1/25.000  ölçekli  paftanın jeoloji  haritası
ve  çeşitli  ölçeklerde  20  adet  ölçülü  stratigrafik  kesit  yapılmıştır.

Bu  bölgeyi  içeren  en  eski  jeolojik  çalışmalar  Schultze—
Westrum  (1960—1962)  tarafından  yapılmıştır.  Bu  çalışmalar
Giresun ve  Ordu  yöresinde jeoloji  haritası  alımı ve  cevher yatak-
ları  prospeksiyonunu  amaçlamaktadır.  Daha  sonraları  bölgede
Weddin  (1963),  Ağrah  (1967),  Kronberg  (1969),  Bora,  Erler
ve  Ildız  (1970),  Gediklioğlu  (1970),  Pejatovic  (1971),  Kalyon-
cuoğlu,  Yaşar  ve  Karabulut  (1975)  ve  Seymen  (1975)  çeşitli
ölçekte  jeoloji  harita  alımı  ve  cevher  yatakları  prospeksiyonu
çalışmaları  yapmışlardır.

Yapılan  stratigrafik  adlamanın,  Schultze—Westrum'un
(1960)  ve  Seymen'in  (1975)  farklı  yapıdaki  adlamalarıyla  kar-
şılaştırılmasında  da  yarar  görülmüştür  (Şekil  2).

STRATİGRAFİ

Jürasik—Kretase Kayaları

Zinav  Kireçtaşı (JKz).  Çalışma bölgesinde,  yerli  dizinin  görü-
lebilen  en  yaşlı  kayatürünü  oluşturan  kireçtaşı  yüzeylemelerini
Reşadiye'nin  KB'sındaki  Zinav  boğazı  yamaçlarında,  Büyükel-
maçlı  Tepe,  Betişıh  Tepe,  Evliya  Tepe  ve  Kapaklı  yaylasında
izlemek mümkündür.  Ayrıca  çalışma alanının dışında  Reşadiye—
Niksar  arasındaki  Kelkit  vadisi  kuzey  yamacında  ve  Niksar
dolayında  görülmektedir.

Zinav  Kireçtaşı'nın  kayatürü  özelliklerini  ve  görünür  kalın-
lığını  belirlemek  amacıyla  Zinav  boğazında  yapılan  ölçülü  tip
kesitte  300  m  kalınlığa  eriştiği  görülmüştür.

Bu  kireç  taşın  genel  rengi  beyazımsı,  açık  gri,  değişmiş
rengi  kirli,  gri,  renk  dağılışı  tekdüzedir.  Alt  ve  üst  düzeyleri
tabakasız  ya  da  çok  kalın  tabakalı,  orta  düzeyleri  ise  kalın
tabakalıdır.  Bol  çatlaklı,  çatlaklar  kalsit  dolgulu;  ince  taneli
ve  tekdüze  dokulu,  bazı  yerlerde  oolitik  dokudadır.  Oldukça
yeniden  kristalleşmiş  ve  Belemnites,  Terebratula,  gastropod
makrofosillidir.

Çalışma  bölgesinde  Zinav  Kireçtaşı'  nın  alt  dokanağı
görülememektedir  (Şekil  3,  4).

Bu  kireçtaşının  kalınlığı  önemli  bir  değişiklik  gösterme-
mektedir.  Zinav  boğazında  300  m,  Kapaklı  yaylası  dolayında
ise  250—300  m  kalınlığa  erişmektedir  (Şekil  5).  Çeşitli  düzey-
lerinde  dereceli  tabakalanma gösteren kırıntılı  kireçtaşı içermek-
te  ve  göze  çarpan  bu  fasiyes  değişikliği  izlenmemektedir.

Kapaklı  yaylası  ve  doğusundan  toplanan  örneklerde  şu
önemli  fosiller  görülmüştür.

Pseudocyclammina  lituus  (Yokoyama)
Vernuelinidae
Trocholina sp.
Ophthalmidiidae
Valvulunidae
Lituolidae

Bunlara  göre  birim  Orta—üst  Jürasik  (Kimmericiyen—Port-
landiyen)  yaşındadır.

Zinav  boğazı  ve  Büyükelmaçah  Tepe'den  toplanan  örnek-
lerde  şu  önemli  fosiller  görülmüştür.

Pseudocyclammina  lituus  (Yokoyama)
Pseudocyclammina sp.
Trocholina elongata Leup
Spirillina  sp.
Globigerinidae (bol miktarda)
Paalzowella  sp.
Lagenidae  (bol  kırıklar halinde)
Neotrocholina sp.
Nodosariidae
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Şekil  2.  Önerilen  stratigrafik  ad  lam  an  in  Schuİtze—Westrum  (1960)  ve  Seymen'in  (1975)  yaptıkları  adlamalarla  bir  karşılaş-
tırması

Figure  2.  Correlation  of  the  proposed  stratigraphic  nomenclature  with  the  nomenclatures  of  Schultze—Westrum  (1960)  and

Seymen(1975).
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Textulariella  sp.
Orbitolinidae
Dasycladaceae  (Alg).

Bunlara göre  birim  Neokomiyen  (Olasılı  Valanjiniyen) 
yaşındadır.

Yukarıdaki fosillerden  de  anlaşılacağı  gibi  Zinav  Kireç-
taşının alt  düzeyleri  Kapaklı  yaylası  ve  doğusuna  rastlamakta; 
batıya ve  Zinav  deresi  dolayına  gidildikçe  daha  üst  düzeylere 
geçilmektedir. Gerek  Jürasik, gerekse  Alt  Kretase  kireç  taşlarının 
birbirleriyle olan  dokanağını  saptamak  olanaksız  olduğundan 
Zinav Kireçtaşı'na  genel  olarak  Orta—Üst  Jürasik—Alt  Kretase 
yaşı verilmiştir.

Reşadiye dolayında  çalışan  Seymen  (1975),  Hankırın 
tepesi Kireçtaşı  adını  verdiği  bu  kireçtaşmı  Jürasik—üst  Paleo-
sen yaşındaki  Çaltepeler  Gurubu  içerisinde  bir  formasyon  ola-
rak kabul  etmiş  ve  Üst  Jürasik—üst  Kretase  yaşını  vermiştir?
Bu sonuca  göre  Seymen,  bölgedeki,  Jürasik'ten  üst  Paleosen'e 
kadar olan  bütün  kayatürlerini  birbirleriyle  uyumlu  olarak  kabul 
etmiştir. Bizim  çalışmalarımıza  göre  ise  bu  kireçtaşları  Orta—
Üst Jürasik—Alt  Kretase  yaşında  ve  üstüne  gelen  diğer  kayatür-
leri ile  aralarında  kesin  olarak  bir  uyumsuzluğun  varlığı  söz 
konusudur.

İçermiş olduğu  fosillere  ve  kayatürü  özelliklerine  göre  bu 
kireçtaşının derin  olmayan  denizel  bir  ortamda  çökeldiğini 
söyleyebiliriz.

Mesudiye Formasyonu (Ayırtlanamamış) (Km).  Algomera, bazik 
akıntı, kireçtaşı,  tüfit  ve kum  taşından oluşan  ardalanmanın en 
tipik yüzeylemeleri  Mesudiye  ve  dolayında  görülmektedir.  Bu 
formasyon içinde  bazı  yerlerde  Tolluk  Tüf—  Kumtaşı  Üyesi  ve 
Nebişeyh Kireçtaşı  Üyesi  olmak  üzere  iki  üye  ayırtlanmıştır (Şekil 
5).  Çoğu  yerlerde  ise  bu  üyeleri  ayırtlamak  olanağı  olmamıştır. 
Bunun  için Mesudiye Formasyonu'na ayırtlanamamış terimini 
eklemek  zorunluluğu  doğmuştur.  Bu  formasyona Gölköy—Aybastı 
çizgisinden  Karadeniz'e  kadar  olan  bölgede, Mesudiye ve  dolayında,  
Reşadiye—Koyulhisar  arasındaki  Kelkit vadisinin kuzey  yamacında,  
Reşadiye'nin  kuzeyinde  ve  Zinav gölü dolayında rastlamak 
mümkündür (Şekil  6).

Bu formasyonu  oluşturan  kayatürlerinin  özelliklerine 
kısaca değinelim:  Aglomera,  koyu  gri,  kahverengimsi,  siyaha 
yakın renkte,  tabakasız,  yer  yer  çok  kalın—kalın  tabakalı, 
çakılları ufak  çakıl,  büyük  çakıl,  blok  büyüklüğünde  ve  çoğun-
lukla andezit  ve  bazalttır.  Çimentosu  gevşek  veya  sıkı  olup  tüf 
ve andezitten  oluşmaktadır.  Çakılları  köşeli,  boylanmamış, 
birbirleriyle teması,  çimentosu  sıkı  olanlarda  oldukça  fazla, 
gevşek çimentolularda  ise  yoktur.

Bazik akıntı, genellikle  andezit,  yer  yer  bazalt  ve  spilitik 
karakterdedir. Koyu  gri,  kahverengimsi,  yeşilimsi  ve mor  renkli; 
orta—kalın tabakalı,  yer  yer  tabakasız,  dokusu  pek  belli  değil, 
ince taneli  akıntı  yapısı  göstermekte,  değişik  yönde  çatlaklı 
ve çatlaklar  yer  yer  kalsit  dolguludur.  Bazan  aglomeratik  özel-
likte ve  ayrışmadan  dolayı  yer  yer  yumru  biçiminde  çıkıntılar 
oluşturur. Bu  bazik  akıntılar  kuzeyde  (Gölköy—Aybastı  çiz-
gisinin kuzeyi)  daha  egemen  durumdadır.  Mikroskopik  olarak 
belirgin bir  porfiri  dokuda,  serizitleşmiş,  kısmen  bozuşmuş  ve 
albitleşmiş plajıyoklas  kristalleri,  az  miktarda  klinopiroksen 
(ojit), ayrıca  içlerinde  klinopiroksen  kalıntıları  kapsayan  klorit, 
tümüyle klorit  ve  bazen  de  uralitle  doldurulmuş  yalancı şekiller 
ve yalancı  şekillerin  etraflarını  halka  şeklinde  çevirmiş  kuvars 
agregatları kloritik  bir  metaryal  ve  opak  mineralden  oluşan 
hamur içerisinde izlenmiştir.

Kireçtaşı, Mesudiye  Formasyonu  içerisinde  Nebişeyh 
Kireçtaşı Üyesi'nden  oluşan  fakat  harita  birimi  olarak  ayrı-
lamayan kireçtaşı  düzeyleri  ile  farklı  özellikteki  killi,  tüflü  ve 
kumlu kireçtaşı  düzeyleri  görülmektedir.  Gri,  yeşil  ve  bordo renkli, 
genellikle  ince-orta  tabakalıdır.  İçerisindeki  kum  ve  kil oranı 
kuzeyde, tüf  ve  kil  oram ise  Mesudiye  dolayında artmaktadır. 
Çeşitli  yönde  çatlaklı,  çatlaklar  kalsit  ve  silis  dolgulu, ince kristalli,  
do  kuşuz  ve  ele  teması  pürüzlüdür.  Yer  yer  bazik akıntı ve  aglomera  
parçaları  içermekte  ve  bunlarla  dereceli geçiş göstermektedir.

Tüfit, Mesudiye  Formasyonu'nda  en  egemen  kayatürüdür. 
Güneyde özellikle  Mesudiye  dolayında  kuzeye  göre  daha  yaygındır. 
Genellikle  koyu  gri,  gri,  yeşil  ve  kahverengi,  ince—orta tabakalı 
bazen  tabakasız  veya  kalın  tabakalıdır.  Yer  yer,  özellikle Mesudiye—
Yeşilce  yolu  üzerinde  çapraz  tabakalıdır.  Ele teması pürüzlü,  tane  
boyları  çakılcık,  ender  kireçtaşı  çakıllıdır. Kolayca kırılabilen,  ince  
taneli,  yer  yer  kaba  taneli  ve  kloritleşmiş mika  ve  feldspat  taneleri  
içermekte;  bazen  de  küresel ayrışma göstermektedir.  Ayrıca  
kireçtaşı,  bazik  akıntı  ve  aglomera parçalarını  tüfitler  içerisinde  
görmek  mümkündür.

Kumtaşı, Mesudiye  Formasyonu  içerisinde  en  az  görülen 
kayatürü olan  kumtaşının  taneleri  tamamen  volkanik  kökenlidir. 
Yeşilimsi,  gri,  kırmızımtrak  ve  kirli  sarı  renkte,  ince—orta 
tabakalıdır. Genellikle  taneleri  orta  derecede  yuvarlaklaşmış, kötü 
boylanmış  bazen  orta  boylanmıştır.  İnce  taneli,  elemanların pek  
çoğu  volkanittir.  Yer  yer  küresel  ayrışma  gösterir. Mikroskopik 
olarak  bozuşmuş  feldspat  kırıntıları,  volkanik kaya parçalan,  ojit,  
biyotit,  sanidin  ve  trakit  parçaları,  kalsit, demir hidroksit  ve  
demirli  opak  minerale  dönüşmüş  bir  hamur içinde izlenmektedir.

Mesudiye Formasyonu  içinde  bazen  yersel  çakıltaşı  düzey-
lerini görme  olanağı  vardır.  Çakıltaşının  çakılları  çeşitli  boylarda, 
orta  boylanmış,  yuvarlanmış,  birbirleriyle  teması  oldukça azdır. 
Ayrıca  kireçtaşı  ve  volkanitler  de  görülmektedir.  Gevşek tüf ve  
kireçtaşı  çimentoludur.  Ayrıca  bu  formasyonu  kesen çeşitli dayklar  
görülmektedir.

Şekil  3.  Reşadiye  batısı,  Zinav  boğazı;  Zinav  Kireçtaşı  (JKz)  ve  üst
seviyelerini  sıvamış  olan  Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi  (Kmn)

Figure  3.  Zinav  Gorge,  West  of  Reşadiye;  Nebişeyh  Limestone  Member
(Kmn) overlying Zinav Limestone (JKz)
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Şekil 4.  Reşadiye  KB'sı,  Zinav  Gölü—Büyiikelmaçalı  T.  arası  şematik  kesit

Figure  4.  Cross  section  between  northwest  of  Reşadiye  and  Zinav  Lake—Büyiikelmaçalı T.

Tolluk  Tüf—Kumtaşı  Üyesi  (kmt).  Mesudiye Formasyonu içe-
risinde ayırtlanmış  olan  ve  formasyonun  en  alt  düzeyini  oluştu-
ran tüf—kumtaşı  ardalanması  yalnızca  Zinav gölü  yakın  kuze-
yindeki Tolluk  T.'de  saptanmıştır.  Bu  üye  genellikle tüf ve 
kumtaşı ardalanmalı,  orta  tabakalı,  kumtaşları  biraz  kireçli, 
yer  yer  yeşilimsi,  gri  kireçtaşı  arakatkılı  olup,  bol  lamellibranş 
kapsamaktadır.

Nebişeyh Kireçtaşı Üyesi (Kmn). Mesudiye  Formasyonu'nun 
her düzeyinde  görülen  kireçtaşının  en  tipik  yüzeylemeleri  Nebi-
şeyh dolayında  izlenmiştir.  Bu  üyeyi  ayırtlanmış  olarak  Zinav 
gölü, Reşadiye  kuzeyinde  ve  Mesudiye  dolayında  görme olanağı 
vardır (Şekil  7),  Ancak  ayırtlanamamış  olarak  da  özellikle 
kuzeyde Mesudiye  Formasyonu  içerisinde  ince  düzeyler  ve 
mercekler halinde  izlenmektedir.  Bu  kireçtaşı,  genellikle  kırmı-
zı, düzenli  ve  ince—orta  tabakalı,  yer  yer kumlu,  gevrek  yapılı, 
kırıntılı ve  yer  yer  marn  arakatkılıdır.

Mesudiye  Formasyonu'nun  en  alt  düzeyini oluşturan 
Tolluk Tüf—Kumtaşı Üyesi ve  Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi'nin, 
Zinav  Kireç  taşı'nın  aşınmasıyla  oluşan  çukurları  doldurduğu  ve 
yüzeylerini  sıvamış biçimde  olduğu  ve  böylece  aralarında  kesin 
bir uyumsuzluğun  olduğunu  söyleyebiliriz (Şekil  3,  4,  8).

Mesudiye  Formasyonu  kuzeyde  (Gölköy—Aybastı çizgisi 
ile  Karadeniz  arası)  genellikle kuzey—güney doğrultusunda 
dalgalanma gösterdiğinden  farklı  kalınlıklar  saptanmıştır.  Bu 
formasyonun kalınlığı  100—300 m  arasında  değişmektedir. 
Tolluk Tüf—Kumtaşı  Üyesi 20—25 m,  Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi 
ise  40—60  m  kalınlığa sahiptir.

Bu  formasyon  çalışma  bölgesinin  en  yaygın  birimidir. 
Kuzeyde  volkanit  katkısı  oldukça  fazla  olması,  bölgede  denizaltı 
volkanik etkinliğin  çok  yoğun  olduğu  ve  volkanik  işlevin  azal-
dığı  zamanlarda  tortulların  çökeldiğini  gösterir.  Mesudiye dola-
yında ve  Kelkit  vadisi  kuzey yamacında  ise volkanik  katkı

kuzeye  göre  azdır.  Reşadiye  kuzeyinde  ve  Zinav  gölü  dolayında
ise  volkanik  katkı  yok  denecek  kadar  azdır  ve  formasyon  tü-
müyle  Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi  ile  temsil  edilmiştir.  Bu  for-
masyon  içerisindeki  kayatürleri  birbirleriyle  dereceli  geçiş
göstermekte  ve  tortullarda  sınırlı  yanal  bir  devamlılık  görülmek-
te ve birbirlerinin içerisinde kamalanmaktadır.

Tolluk  Tüf—Kumtaşı  Üyesi'nden  derlenen  örneklerde  şu
önemli  fosiller  görülmüştür.

Globotruncana cf.  helvetica  Bolli 
Paeglobotruncana sp. 
Hedbergella sp.
Marssonella sp.  
Globotruncanidae 
Globigeriniidae

Bunlara  göre  birim  Senomaniyen—Turoniyen  yaşındadır.

Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi'nden  derlenen  örneklerde:
Globotruncana linneiana (d'Orb.)
G. cf.  coronata Bolli
G. tricarinata (Oue.)
G. ventricosa veya G. concavata  arası tipler 
G. cf.  globigerinoides  Plum.

Bunlara  göre  birim  Koniasiyen—  Kampaniyen  yaşındadır.

Ayırtlanamamış  Mesudiye  Formasyonu'ndan  derlenen
örneklerde:

Globotruncana  cf.  ventricosa  (White)
G. cf.  fornicata (Plum.)
G. cf.  area (Cush.)
G. linneiana (d'Orb.)
G. cf.  elevata (Brotzen)
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Bunlara göre  birim  Üst  Senoniyen  (Olasılı  Kampaniyen) 
yaşındadır.

Yukarıdaki fosillerin  verdiği  yaşlardan  da  anlaşılacağı 
gibi Mesudiye  Formasyonu,  Senomaniyen—Kampaniyen  yaşın-
dadır. Ayrıca  bu  formasyon  içerdiği  fosillere  göre  pelajik  ve 
denizaltı volkanizmasının  etkin  olduğu  bir  ortamda  çökel-
miştir.

Siyenit (s).  Çalışma  bölgesinde  Topçam  çevresi  ve  batısın-
da, Gölköy'ün  kuzeydoğusundaki  Damarlı  Köyü  dolayında  ve 
Gölköy'ün kuzeybatısındaki  Çavuşçayır  Mahallesi  dolayında 
siyenit yüzeylemeleri  görmek  olanaklıdır.

Siyenit, genellikle  pembe  ve  balmumu  renginde,  değişmiş 
rengi kirli  sarı—kahverengi  olup,  beyaz  ve pembe  renkli  feldspat, 
kuvars, biyotit  ve  albitleşmiş  amfibolleri  çıplak  gözle  görmek 
mümkündür. Genel  olarak  iri  taneli  yer  yer  ise  ince  tanelidir. 
Mikroskopik olarak  holo  kristalin  ve  mikroyazı  dokulu,  fazla 
miktarda potasyum  feldspat  (serizitleşmiş,  kil  mineralleşmiş), daha 
az  plajiyoklas,  kuvars  (ikincil  ve  birincil  kökenli),  az  muskovit ve opak  
mineral  içermektedir.  Fazlaca  ayrışmaya  uğramış ve  ayrışma  ürünü  
olarak  kil  minerali  ve  serizit  gözlenmiştir.

Siyenitin diğer  birimlerle  dokanağında  şu  veriler  elde 
edilmiştir: Topçam  batısında  Mesudiye  Formasyonu  ile  do-
kanağının yakın  yerinde  siyenit  içerisinde  bu  formasyona 
ait silisleşmiş  andezit  anklavlarına  rastlanılmıştır.  Yine  aynı 
yerde kırmızı  kireçtaşı  döküntüleri  görülmüştür. Burada  Mesudi-
ye Formasyonu'nun  siyenit  üzerine  geldiğine  (daha  genç  oldu-
ğuna) ait  hiçbir  veriye rastlanılmamıştır.  Bundan  da siyenitlerin 
Mesudiye Formasyonu'nu  kestiği  görüşüne  varılmıştır.  Yine  bu 
bölgede siyenitlerle  dokanak  halinde  olan  Gölköy  Formasyo-
nu'nun siyenitler  üzerine  bir  taban  çakıltaşı  ile  geldiği  saptan-
mıştır. Gölköy'ün  kuzeydoğusundaki  siyenitlerin  de  Mesudiye 
Formasyonu'nu kestiği  dokanaklarındaki  incelemelerden  anla-
şılmıştır. Yine  Gölköy  kuzeybatısındaki  siyenitle  Mesudiye 
Formasyonu'na ait  andezitlerin  dokanağı  incelendiğinde  an-
dezitlerin içerisinde  yer  yer  siyenit  daykları  görülmekte  olup 
andezitler dokanakta  oldukça  serttir  ve silisleşmiştir.

Bölgemizdeki siyenitlere  genel  bir  yaş  verme  yoluna  gidecek 
olursak:  Mesudiye  Formasyonu'nu  kestiğinden  Kampaniyen 
sonrası,  Gölköy  Formasyonu'nun  siyenitler  üzerine  bir uyumsuzluk 
göstererek  gelmesinden  de  Paleosen  öncesinde siyenitlerin 
oluştuğunu düşünebiliriz  (Şekil  5,  9).

Dasit (d).  Çalışma  bölgesinin  Gölköy—Aybastı  çizgisinin 
kuzeyinde kıyıya  kadar  çeşitli  yerlerde  dasit  yüzeylemelerini 
görmek olanaklıdır.  Ulubey'in  kuzeybatısı,  kuzeyi  ve  kuzey-
doğusu, ayrıca  Fatsa—Aybastı  arasında  Akkaya  köyü  ve  Kabataş 
köyünün dolayı  dasitin  en yoğun olduğu  yerlerdir.

Dasit, genellikle  açık  pembe,  açık  gri  renkte  olup,  pembe 
ve beyaz  feldspat,  kuvars  ve  biyotitleri  çıplak  gözle  görmek 
olanaklıdır. Oldukça  ayrışmaya  uğramış  olup,  ayrışma  rengi 
kirli gridir.  Yer  yer  breşik  yapı  göstermekte,  bazı  yüzeylemeleri 
saçılmış pirit  içermekte  ve  andezit  dayklarıyla  kesilmektedir. 
Mikroskopik olarak  porfirik  dokulu,  fenokristaller  halinde plajiyoklas 
(oligoklas),  daha  az  kuvars,  taşınmış  cam  hamur içinde plajiyoklas,  
kuvars  ve  çok  az  biyotit  mikrolitleri  ile opak mineral içermektedir.

Ulubey doğrusunda,  dasitin,  Mesudiye  Formasyonu  ile  do-
kanağında dasitlerin  oldukça  ayrışmış  olduğu  ve  ayrışan  dasitin 
içerisinde Mesudiye  Formasyonu'na  ait tüf parçaları izlenmiştir. 
Ayrıca tüflerin  dokanakta  oldukça  sertleşmiş  ve  silisleşmiş

Şekil  5.  Canik  Dağları  ile  Kelkit  Çayı  (Kuzey  Anadolu  Fayı)  ara-
sında kalan alanın genelleştirilmiş  dikme kesiti.

Figure  5.  Generalized  Columnar  section  of  the  area  between  Canik
Mountain  Range  and  Kelkit  River  (North Anatolian  Fault)
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olması  dasitlerin  Mesudiye  Formasyonu'nu  kestiğini  kanıtlamak-
tadır.  Yine  Gölköy  batısında  yol  üzerindeki  dasitlerin  bir intrüz-
yon  olduğu  ve  Mesudiye  Formasyonu'na  ait  andezitleri  kestiği
gerek  yer  şekli,  gerek  dokusu,  gerekse  etrafındaki  andezitlerin
parçalanmasından  ve  sertleşmesinden  anlaşılmaktadır.  Dasit-
lerin  Fatsa  Formasyonu  ile  dokanağı  incelendiğinde,  dasitin
bu  formasyonu  kestiğine  ilişkin  hiçbir  veriye  rastlanılmamasına
karşılık  Fatsa  Formasyonu'nun  çökelmesi  sırasında  önceden
oluşmuş  eski  bir  engebe  olduğunu  kanıtlayacak  veriler  elde
edilmiştir.  Şöyle  ki  Ordu—Ulubey  şosesinin  Ulubey yakınındaki
bir  dasit  kütlesi  üzerine,  Zinav  Kireçtaşı  ve  dasit  çakıllarını  içe-
ren  bir  taban  çakıltaşı  ile  Fatsa  Formasyonu  oturmaktadır.

Bölgedeki  dasitlere  genel  bir  yaş  verme  yoluna  gidecek
olursak;  Mesudiye  Formasyonu'nu  kestiğinden  ve  Fatsa  For-
masyonu  dasitler  üzerine  bir  uyumsuzluk  göstererek  geldiğinden
Maestrihtiyen  öncesi  (olasılı  Kampaniyen  yaşlı  birimlerin
çökelmeye  devam  ettiği)  bir  zamanda  dasitlerin  oluştuğu
düşünülebilir  (Şekil  5,  9).

Reşadiye Formasyonu (Kr).

Bereketli  Üyesi  (Krb).  Killi,  kumlu  kireçtaşı  ve  kireçtaşı
arakatkıh  marnlardan  oluşan  kayatürlerinin  tipik  yüzeylemele-
rine  Bereketli  dolayında  ayrıca  Reşadiye—Bereketli  yolunun
5—10  km'lerinde  yol  boyu,  Kaşpınar  köyü,  Doğantepe  ve  Kuz-
bağı  köylerinde  ve  Bereketli  dolayında  yüzeylemelerini  görme
olanağı  vardır.

Bu  üyeyi  oluşturan  kayatürleri  şu  özellikleri  içermektedir:
Marn,  üyenin  egemen kayatürüdür.  Genellikle  gri renkte,  değiş-
miş  rengi  grimsi  sarı,  renk  dağılışı  tekdüze,  ince  tabakalı,  yer yer
laminalı,  aralarında  sert  çıkıntılar  yapan  orta  tabakalı  killi
ve  kumlu  kireçtaşı  arakatkıları  oldukça  fazladır.  Kireçtaşı,  gri
renkte,  değişmiş  rengi  sarı,  orta—kalın  tabakalı,  tane  boyları
çakılcık,  ele  teması  pürüzlü  ve  yer  yer  kil  ve  kum  oranı  değiş-
mektedir.  Sert  kırılımlı  ve  az  olarak  ince  tabakalı  marn  arakat-
kılıdır.

İğdir Kireçtaşı Üyesi  (Kri).  Reşadiye  Formasyonu'nun  diğer 
bir üyesi  olan  kireç  taşının  en  tipik yüzey lemeleri  İğdir  Dağı'nda 
gözlenmiştir. Ayrıca  Kelkit  vadisi  kuzey  yamacındaki  yüksek 
tepelerde geniş  yayılım  göstermekte,  Bereketli  dolayı  ve  batısında 
dağınık  halde  irili  ufaklı  yüzeylemeleri  izlenmektedir.

Bu kireçtaşları,  genellikle  gri,  beyazımsı  ve  yer  yer  sarı 
renkte, değişmiş  rengi  kirli  gri  ve  sarı,  orta—kalın  tabakalı, bazen 
çok  kalın,  yer  yer  ince  tabakalıdır.  İnce  kristalli,  kalsirudit 
niteliğinde,  dayanımlı,  ele  teması  pürüzlü  ve  oldukça çatlaklı, 
çatlaklar  yer  yer  kalsit  dolguludur.  Çavdar  yaylası dolayında oldukça  
kıvrımlı  olup,  devrik  antiklinal  ve  senklinal oluşturmaktadır. Kil  ve 
kum  oranı  yer yer değişmekte, az  olarak çakıltaşı niteliğinde,  az  
yeniden kristalize  ve çok  az ince tabakalı marn  arakatkıları  
izlenmekte  olup  bol  mikro—makrofosillidir.

İğdir Kireçtaşı  Üyesi'nin  alt  dokanağının  Zinav  Kireçtaşı 
ile uyumsuzluk  gösterdiği,  Mesudiye  Formasyonu  (ayrılamamış) 
ile Bereketli  dolayında  uyumluluk  gösterdiği,  ancak  aralarında 
bir dereceli  geçişin  de  olmadığı,  Bereketli  Üyesi  ile  Bereketli 
dolayında aralarında  bir  dereceli  geçişin  olduğu  saptanmıştır.

Bu kireçtaşının  kalınlığı  büyük  değişimler  göstermektedir. 
Kelkit vadisi  kuzey  yamacında  560  m,  daha  kuzeyde  180  m 
ve Bereketli  dolayında  ise  50  m  kalınlıktadır.  Bu  üyenin  Kelkit 
vadisi kuzey  yamacından  kuzey  ve  kuzeybatıya  gidildikçe 
kalınlığı azalmaktadır.  Kireçtaşı  içerisindeki  kil,  kum  oranı  ve 
marn arakatkısı  Kelkit  vadisi  kuzey  yamacında  daha  egemen, 
Çavdarlı yaylası  ve  Bereketli  dolayında  ise  yok  denecek  kadar 
azdır.

İğdir Kireçtaşı  Üyesi'nin  çeşitli  yerlerinden  derlenen 
örneklerde şu  önemli  fosiller  saptanmıştır.

Orbitoides apiculata  Sch.
Orbitoides medius  (d'Arc.)
Orbitolites  sp.

Bereketli  Üyesi'nin  alt  dokanağının  Zinav  Kireçtaşı  ile
uyumsuzluk  gösterdiği,  Mesudiye  Formasyonu  (ayrılamamış)
ile  Reşadiye  ve  dolayında,  Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi  ile  Nebi-
şeyh  ve  Zinav  gölü  dolayında  uyumluluk  gösterdiği  ve  bunun
yanında  aralarında  bir  dereceli  geçişin  olmadığı  saptanmıştır.
(Şekil  6).

Kalınlığının  fazla  bir  değişim  göstermediği  ve  ölçülen
kesitlerde  125—130  m  arasında  değiştiği  saptanmıştır.  Reşadiye
dolayında  marn  içerisindeki  kireçtaşı  arakatkıları  oldukça
fazla  olmasına  karşıt  Bereketli  dolayında  kireçtaşı  arakatkısı
az  ve  kil,  tüf  oranı  fazladır.  Ayrıca  bu  üye  içerisindeki  kaya-
türleri  birbirleriyle  dereceli  geçiş  göstermektedir.

Bereketli  Üyesi'nde  şu  önemli  fosiller  saptanmıştır:

Globotruncana arca  (Cushman)
G. cf.  conica White
G.sp.
Orbitoides  sp.
Siderolites  sp.
Globigerina sp.
Gümbelina sp.

Şekil  7.  Mesudiye—Gölköy  karayolunun  kuzeyi;  Mesudiye  Formas-
yonu'na (Km)  ait  iki  aglomera  düzeyi  arasında Nebişeyh Kireç-
taşı Üyesi (Kmn)

Bu  fosillere  göre  Bereketli  Üyesi,  Meastrihtiyen  yaşında  Figure 7.  North  of the  highway  between  Mesudiye  and  Gölköy;  Nebi-
olup  genel  olarak  neritik,  ancak  denizin  yer  yer  derinleştiği  şeyh  Limestone  Member  (Kmn)  lying  between  two  levels  of
yerlerde  de  pelajik  bir  ortamda  çökelmiştir.  agglomerate  of Mesudiye  Formation  (Km)
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Şekil 8.  Zinav  deresinin  batısı;  Zinav  Kireçtaşı  (JKz)  ile  Nebişeyh
Kireçtaşı Üyesi'nin (Kmn) dokanak ilişkisi

Figure  8.  West  of  Zinav  creek;  boundary  between  Zinav  Limestone
(JKz) and Nebişeyh Limestone Member (Kmn)

Siderolites  sp. %
Orbitoides sp.
Ophtalmidiidae
Omphalocyclus sp.

Bunlara göre  birim  Maestrihtiyen  yaşındadır.  Yukarıdaki 
fosillere ve  kayatürü  özelliklerine  göre,  İğdir  Kireçtaşı  Üyesi 
neritik bir ortamda çökelmiştir.

Bereketli Üyesi  ve  İğdir  Kireçtaşı  üyesi'ni  içeren  Reşa-
diye Formasyonu  Kelkit  vadisi  kuzey  yamacında,  Reşadiye 
ve Bereketli  dolayında  oldukça  yaygındır.  Çalışma  alanının 
kuzeyinde (Canik  dağlarından  Karadeniz'e  kadar)  bu  formas-
yonun yüzeylemelerine  rastlanılmamıştır.  Alt  düzeylerinde 
(Bereketli Üyesi)  kil  ve  kum  oranı  oldukça  fazla,  kireç  oranı 
az ve  genellikle  marn  şeklindedir.  Bunlar  Reşadiye  ve  Bereketli 
dolayında daha  yaygındır.  Üst  düzeyleri  (tğdir  Kireçtaşı  Üyesi) 
ise kil  ve  kum  oranı  bakımından  az,  kireç  oranı  oldukça  fazla 
ve genellikle  kireçtaşı  şeklindedir.  Bu  kireçtaşları  Kelkit  vadisi 
kuzey yamacında  daha  yaygın  ve  alttaki  marnlara  göre  oldukça 
büyük kalınlıklara  erişir.  İki  düzey  birbirleriyle  dereceli  geçiş 
göstermekte ve  alt  düzeyleri  Üst  Senoniyen  (Maestrihtiyen), 
üst düzeyleri  ise  kesinlikle  Maestrihtiyen  yaşındadır.  Reşadiye 
Formasyonu'nun içerdiği  fosillerden  çökelme  ortamı  hakkında 
şu sonucu  çıkarabiliriz:  Kelkit  vadisi  kuzey  yamacında  kıyıya 
yakın ve  neritik  bir  ortamın  egemen  olduğu,  daha  kuzeybatıya 
(Reşadiye ve  Bereketli  dolayı)  gidildikçe  denizin  yer  yer  derin-
leştiği, neritik  ve  pelajik  faunanın  içice  yaşadığı  bir  ortamın 
egemen olduğunu  söyleyebiliriz.

Fatsa Formasyonu  (Kf).  Kireçtaşı,  killi—kumlu  ve  tüflü kireçtaşı 
ve  tüfit  ardalanmaları  ile  yer  yer  kumtaşı,  aglomera  ve yersel 
çakıltaşı  arakatkılarından  oluşan  bu  dizinin  en  tipik yüzeylemeleri 
Fatsa  ve  dolayında  izlenmiştir.  Ayrıca  bu  formasyonun 
yüzeylemelerini  Gölköy—Aybastı  çizgisinin  kuzeyinde genellikle  
Fatsa,  Perşembe,  Ordu,  Ulubey  ve  Gölköy  dolayında izleme 
olanağı  vardır  (Şekil  6).

Bu formasyonu  oluşturan  kayatürlerinin  özelliklerine  kısaca 
değinelim:

Kireçtaşı, genellikle  gri,  beyaz  ve  sarımsı  renkte,  ortakalın 
tabakalı, çok  az  kumlu  ve  killi  olup,  aralarında  yer  yer  ince 
tabakalı killi  düzeyler  görülmektedir.  Taneli  bir  yapıya  ve 
konkoidal kırılma  yüzeyine  sahip,  yer  yer,  özellikle  Gölköy 
dolayında yeniden  kristalize  ve  bol  çatlaklıdır.  Bazı  düzeyleri 
çakıltaşı niteliğinde,  dayanıklı  ve  diğer  düzeylere  göre  oldukça 
sert çıkıntılar  oluşturmakta,  bazen  makrofosil  kavkılı  ve  bol 
mikrofosillidir.

Killi—kumlu ve tüflü  kireçtaşı, genellikle  gri,  mavimsi  ve  açık sarı 
renkte,  ince-orta  tabakalı  olup,  kil—tüf  ve kum  oranı  oldukça 
fazladır.  Kırılma  yüzeyi  pürüzlü,  çok  ince  ve  tekdüze dokuda, 
aralarında  yer  yer  kalın  tabakalı  ve  sert  çıkıntılı  kireçtaşı düzeyleri  
izlenmekte  olup,  kireçtaşlarına  göre  daha  yumuşak bir  yerşekli  
oluşturur.  Yer  yer  çökelmeye  yaşıt  sualtı kayma kıvrımları  gösterirler  
ve  makrofosiller  oldukça  kıttır.

Tüfit, gri  ve  açık  sarı  renkte,  düzenli  ince  tabakalı  olup, 
oldukça ayrışmıştır.  Ele  teması  pürüzlü,  çok  az  killi  ve  kumlu-
dur. Çok  yumuşak  bir  yerşekli  oluşturmakta  ve  mikrofosil 
bakımından oldukça  yoksuldur.  Mikroskopik  olarak  çok  küçük 
taneli, fazla  miktarda  bozuşmuş  volkanik  cam  ile  bu  camla 
kaynaşmış serizit  mikrolitleri,  az  miktarda  büyük  kristaller 
halinde andezin,  ojit,  daha  az  biyotit  ve opak  mineral  içermek-
tedir.

Kumtaşı, gri  ve  yeşilimsi  renkte,  orta  tabakalı  ve  ince 
tanelidir. Tanelerin  büyük  bir  oranı  volkanik  kökenlidir.  Tane-
leri orta  derecede  yuvarlaklaşmış,  kötü  boylanmış  ve  kalsit 
çimento içerisindedir. Ele  teması pürüzlüdür. Fatsa Formasyonu 
içerisinde çok  az  ve  ince  düzeyler  halinde  göze  çarparlar.

Aglomera, formasyon  içerisinde  0.5  m  kalınlığında  düzey-
ler halindedir.  Tabakasız  olup,  çeşitli  boylarda  andezit  çakılları 
köşeli, boylanmamış,  birbirleriyle  teması  az  ve  gevşek  tüf 
çimento içerisindedir.

Çakıltaşı, formasyonun  daha  çok  alt  dokanağına  yakın yerlerde 
bulunmakta,  diğer  düzeylerde  ise  bazen  izlenebilmektedir. 
Tabakasız,  çakılları  volkanik,  gri  kireçtaşı,  killi  kireçtaşı ve bordo  
renkli  kireçtaşından  oluşmakta,  yuvarlaklaşmış  ve kısmen 
boylanmıştır.  Tüf—kum  ve  kireç  çimento  içerisinde tanelerin 
birbirleriyle  teması  oldukça  azdır. Çimentosu  genellikle gevşek,  
bazen  serttir.  Bu  çakıltaşı  hem  Fatsa  Formasyonu'nun hem  de  
alttaki  birimlerin  çakıllarını  içerdiğinden  taban çakıltaşından çok  
yersel  çakıltaşı  niteliğindedir.  Mikroskopik olarak kalsit  çimento  
içinde  plajiyoklas  (andezin  bileşiminde olup ortalama  tane  boyu  0.4  
mm),  daha  az  kuvars,  mikrokristalin kireçtaşı  parçası (2.5  mm 
tane boyunda), ortalama  1  mm tane boyunda  çört  parçaları,  tane  
boyu  en çok  2  mm'ye ulaşabilen volkanik kaya  parçaları  ve  opak  
mineraller  vardır.

Fatsa Formasyonu'nun alt dokanağı Çamas kuzeybatısında, 
Gölköy ve  Ulubey  kuzeyinde,  Mesudiye  Formasyonu  (ayırt-
lanamamış) ile  uyumluluk  göstermekte,  ancak  aralarında  bir 
dereceli geçiş  görülmemektedir.  Bazı  yerlerde  ise  Fatsa  For-
masyonu ile  Mesudiye  Formasyonu  dokanağında  çakıltaşına 
rastlanılmıştır. Bu  bir  uyumsuzluğu  belirleyen  taban  çakıltaşı 
olmayıp, iki  formasyonun  da  çakıllarını  içeren  ve  sular  ile  ak-
tarılmış bir  yersel  çakıltaşıdır.  Ayrıca  bölgedeki  dasitlerle  olan 
dokanağında bir  uyumsuzluk  olduğu  (Fındıklı'da  iki  birim  ara-
sında, Zinav  Kireçtaşı'nın  çakıllarını  da  içeren çakıltaşı  saptan-
mıştır) kesin  olarak  kanıtlanmıştır.
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Şekil  9.  Karadeniz  ile  Canik  Dağları  arasında  kalan  alanın  genelleş-
tirilmiş  dikme kesiti

Figure  9.  Generalized  columnar  section  of  the  area  between  Black

Sea and Canik Mountain Range

Fatsa  Formasyonu'nun  kalınlığı,  özellikle  sahilde  tabaka-
ların  büyük  dalgalanmalar  göstermesinden  değişken  olup,
Çamaş  kuzeybatısında  en  büyük  kalınlığa  (590  m)  ulaşmak-
tadır  (Şekil  9).  Daha  güneye  gidildikçe  kalınlığın  düştüğü  ve
Gölköy  dolayında  ise  en  düşük  kalınlığa  (25—50  m)  eriştiği
saptanmıştır.  Genel  olarak  kalınlığı  25  ila  590  m  arasında
değişmektedir.  Bu  formasyon  içerisindeki  kil,  kum  oranı  ve
volkanik  katkı  sahilde  ve  Ulubey  dolayında  oldukça  fazla  ol-
masına  karşıt  Gölköy'ün  hemen  kuzeyinde  kil  ve  kum oranı  da-
ha  az,  volkanik  katkı  yok  denecek  kadar  az  ve  tamamen  kireç-
taşı  egemendir.

Formasyonun  çeşitli  yerlerinden  toplanan  örneklerde  şu
önemli  fosiller  saptanmıştır:

Siderolites  herochea  Ami
Siderolites calcitrapoides  Lam
Cuvillierina  cf.  Sözeri  Sirel
Orbitoides  media  (d'  Arc.)
Globotruncana cf.  arca (Cush)
G. cf.  stuartı  (de Lapp.)
G. tricarinata (Oue.)
G. linneiana (d'Orb.)
G. cf.  conica  (White)

Bu fosillere  göre  Fatsa  Formasyonu  Üst  Senoniyen  (Maest-
rihtiyen) yaşındadır.

Genel olarak  Fatsa  Formasyonu  Perşembe  ve  Gölköy  do-
layında neritik  bir  ortamda,  Fatsa,  Ordu  ve  Ulubey  dolayında 
ise denizin  yer  yer  derinleştiği  ve  volkanik  faaliyetin  az  da  olsa 
egemen olduğu  bir  ortamda  çökelmiştir.

Fatsa Formasyonu  ve  Reşadiye  Formasyonu'nun  gerek 
içerdikleri fauna,  gerekse  kayatürü  özellikleri  bakımından  aynı 
ortamın çökelleri  olduğunu  söyleyebiliriz.  Ancak  Fatsa  For-
masyonu'ndaki volkanik  katkı  Reşadiye  Formasyonu'na  göre 
oldukça fazladır.  Fatsa  Formasyonu'nun  sahildeki  kayatürleri 
Reşadiye Formasyonu'nun  alt  düzeylerine,  Gölköy  kuzeyindekiler 
ise  Reşadiye  Formasyonu'nun  üst  düzeylerine  karşılıktır (Şekil  5,9).

Tersiyer Kayaları

Gölköy Formasyonu  (Tg).  Kireçtaşı,  killi  ve  tüflü  kireçtaşı, tüfit 
ve kum  taşı  ardalanması,  kömür  ve yer  yer  aglomera  arakat-
kılarından oluşan  bu  kayatürlerinin  en  tipik  özellikleri  ve  en yaygın 
olduğu  yer  Gölköy  dolayıdır.  Ayrıca  Gölköy—Aybastı yolu boyunca  
yer  yer  ufak  yüzeylemelerini,  Topçam  batısındaki Çukuralan  köyü  
dolayında  ve  Kelkit  vadisi  kuzey  yamacındaki Sugözü  köyünün  
kuzeyindeki  tepede  yüzeylemelerini izlemek  olanaklıdır  (Şekil  6).

Formasyonu oluşturan  kayatürlerinin  özelliklerine  kısaca 
değinelim:

Kireçtaşı, Genellikle  koyu  gri,  gri  ve sarı,  orta—kalın  tabakalı, 
yer  yer  sık  dokulu,  ince  taneli,  bazen  kaba  kum  taneli  ve kaba 
kristallidir.  Bazı  düzeyleri  çakıltaşı  niteliğinde  ve  ele teması 
pürüzlüdür.  İçerisindeki  kum  oranı  yer  yer  değişmekte, Kelkit vadisi  
kuzey  yamacında  ve  Topçam  dolayında  artmaktadır. Aralarında  
bazen  ince  tabakalı  killi  kireçtaşı  ve tüfit  arakatkıları  izlenmektedir.

Killi ve tüflü  kireçtaşı, gri,  açık  gri  ve  sarı  renkte,  ince-orta 
tabakalı, kil  oranı  yer  yer  %50'ye  kadar  çıkmakta  ve  ele  teması 
pürüzlüdür. Çok  az  oranda  kumlu,  yer  yer  kalın  tabakalı  kireçtaşı, 
tabakasız  gevşek  aglomera  ve  tüfit  arakatkılan  izlenebilmektedir.

Tüfit, gri  ve  mavimsi,  ince  tabakalı,  kireçli  ve  yer  yer  çok az 
kumludur.  Kömür  damarının  tabanındaki  tüfitler  mikrofosil 
bakımından  oldukça  zengin,  damarlar  arasındaki  ve kömürlü dizi  
tavanında  bulunan  tüfitler  ise  Lamellibranş  ve  Gastropot kavkı ve  
kalıplarının  bolluğu  ile  dikkati  çeker.  Mikroskopik olarak; hamuru  
tamamen  kalsitleşmiş  ve  andezin,  andezit parçaları, çört  ve  kirli  
opak  mineraller  ile  az  miktarda  fosil kırıntılarından oluşmuştur.
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Kumtaşı,  orta—kalın  tabakalı,  tanelerinde  volkanik  malzeme 
egemen,  feldspat,  kuvars  ve biyotit  taneleri  orta  derecede 
yuvarlaklaşmış, kötü  boylanmış,  kaba  taneli  ve  kalsit  bir hamur 
içerisindedir. Mikroskopik  olarak;  başlıca  plajiyoklas  kırıntıları, 
uralitik oluşumlar,  klorit,  opak  ve kısmen  demirli  bir  mineralle 
yerdeğiştirmiş opak  oluşumlar,  kalsit,  kuvars  ve biyotit  taneleri 
kalsit bir  hamur  içerisinde  izlenmektedir.  Gölköy  Formasyonu 
içinde ayrıca  alt  kısımlarında  çok  ince  düzeyler  halinde  andezit 
çakıllı ve  gevşek  tüf  çimentolu  aglomera  ile  üst  düzeylerinde 
ortalama kalınlığı  0.50  m  olan  kömürlü  düzeyler  görülmek-
tedir.

Gölköy Formasyonu  'nun  alt  dokanağı  Gölköy  doğusun-
da Mesudiye  Formasyonu  ile  bir  uyumsuzluk  göstermemekte-
dir. Fatsa  Formasyonu ile  Gölköy kuzeyinde, İğdir  Kireçtaşı ile 
Sugözü kuzeyindeki  tepelerde  dokanak  halindedir.  Elde  ettiği-
miz verilere  göre  aralarında  bir  uyumsuzluğun  olmadığı  ve 
gerek Fatsa  Formasyonu  gerekse  İğdir  Kireçtaşı  üyesi'nin 
çökelmesini sağlayan  koşulların  bu  formasyonun  çökelmesi 
sırasında devam  ettiği  kanısındayız.

Formasyon, Topçam  batısındaki  siyenitler  üzerine  Çukur  -
alan köyü  dolayında  bir  uyumsuzluk  göstererek  gelmektedir.

Gölköy Formasyonu'nun  görünür  kalınlığı  kuzeyde  (Göl-
köy civarı),  güneye  göre daha  fazla  ise  de  gerçekte  güneyde  daha 
kalın ve  iyi  gelişmiş  olduğunu  fakat  genç  bazaltlarla  örtülü 
olmasından ufak  yüzeylemeler  halinde  görüldüğünü  söyleyebili-
riz. Gölköy  dolayında  görünür  kalınlığı  75—100  m,  güneyde  ise 60 
m  olarak  ölçülmüştür.  Bu  formasyonun  Gölköy  dolayında 
çakıltaşı, kaba  kumtaşı  ve  kumlu  sert  killi  kireçtaşlarından  oluşan 
alt  düzeyi  (30—50  m),  batıda  yani  Aybastı'da  görülmemektedir.  Üst  
düzeyleri  ise  kumtaşı,  killi  kireçtaşı  ve  kireçli  tüfit dizilerinden 
oluşup  batı  kesiminde  görülen  kayatürüne  uygundur ve  kömür  
içermektedir.  Topçam  dolayındaki  Gölköy Formasyonu'nun alt  
düzeyinde  ince  bir  düzey  halinde çakıltaşı, kumtaşı ve  tüfit  
ardalanması  (1—2  m)  görülmekte,  üst  düzeyleri ise kireçtaşı  ve  
kireçtaşı  ile  dereceli  geçişli  tüfitlerden  oluşmaktadır. Kelkit  vadisi  
kuzey  yamacında  ise  killi  kireçtaşı, kumlu kireçtaşı  ve  çakıltaşı  
niteliğinde  kireçtaşı  ardalanmasından oluşmuştur  (Şekil  5,9).

Gölköy Formasyonu'ndan  derlenen  örneklerde  şu  önemli 
fosiller görülmüştür:

Laffiteina  bibensis  Marie
L. sp.
Orduina sp.
Globorotalia sp.
Discocyclina sp.
Globigerina triloculinoides Plummer
Nodosariidae
Alv.  (Glomalveolina) sp.
Rotalia sp.
Cibicides sp.

Bunlara göre birim  Paleosen yaşındadır.

Yukarıdaki  fosilleri  içeren  bu  formasyon  zaman  zaman
ilerleme  ve  çekilme  gösteren  kıyı  çizgisi  ve  derin  olmayan
denizel  bir  ortamda  çökelmiş  ve  bir yandan  da yer yer volkanik
işlemler  devam  etmiştir.

Yeşilce Formasyonu (Ty)

Selecik Kireçtaşı  Üyesi  (Tys).  Bu  kireçtaşlarının  en  tipik  yü-
zeylemelerine  Selecik  Mahallesi  dolayında  rastlanır;  en  yaygın

olduğu  yerler  ise;  Yeşilce  dolayı,  Gölköy—Aybastı  yolu  boyun-
ca  dik  yarlar  halinde,  Üçyol  köyü  kuzeyi,  Çukuralan  köyü
dolayıdır.  Ayrıca  güneyde  ise  özellikle  Bereketli  doğusunda
ufak  yüzeylemeler  halinde  korunduğunu  görmek  olanaklıdır
(Şekil  6).

Bu  kireçtaşının  genel  rengi  gri  ve  kirli  sarı,  orta—kalın
tabakalı,  bol  fosillidir.  Ele  teması  pürüzlü,  kalsirudit  niteliğin-
de,  kaba  kristalli  ve  çatlaklıdır.  Gölköy—Aybastı  arasında  hafif
eğimli  Gölköy  Formasyonu  üzerinde  Selecik  Kireçtaşı  Üyesi
30—40  m'lik  dik  yarlar  oluşturarak  hemen  göze  çarpmak-
tadır.

Selecik  Kireçtaşı  Üyesi'nin  alt  dokanağı  Konacık  köyü
kuzeyinde  Mesudiye  Formasyonu  ile  yalancı  bir  uyumluluk
göstermesine  karşın  Üçyol  kuzeyinde  kesin  olarak  büyük  bir
açısal  uyumsuzluk  göze  çarpmaktadır.  İğdir  Kireçtaşı  Üyesi  ile
Taşlıca  Köyü  batısında,  Gölköy  Formasyonu  ile  ise  Gölköy
dolayında  aralarında  büyük  açısal  uyumsuzluk  görülmektedir.

Bu  kireçtaşının  büyük  kalınlıklara  erişmediği  ve  Yeşilce
dolayında  145  m'iken  Gölköy—Aybastı  arasında  40—50  m'ye
düştüğünü  söyleyebiliriz.  Tekdüze  bîr  fasiyes  göstermekte  ise
de  ancak  Gölköy—Aybastı  yolundaki  kireçtaşlarının  üst  düzey-
lerinde  ve  Bereketli  doğusunda  kum  ve  tüf oranı  daha  fazladır
(Şekil  5, 9).

Formasyondan  toplanan  örneklerde  şu  önemli  fosiller
görülmüştür:

Assilina  cf.  exponens  Sow
Discocyclina  cf.  nummulitica (Fumbel)
Discocyclina sp.
Nummulites sp.
Globorotalia sp.
Actinocyclina  sp.
Sphaerogypsina  sp.

Örneklerin  içermiş  olduğu  fosillerden  anlaşılacağı  gibi
Selecik  Kireçtaşı  Üyesi,  Alt—Orta  (Lütesiyen)  Eosen  yaşın-
dadır.  Bu  kireçtaşı  derin  olmayan  denizel  bir  ortamda  çökel-
miştir.

Hasanşeyh Bazaltı  (Thys).  Bu  bazaltların  en  tipik  yüzeyle-
meleri  Reşadiye'nin  kuzeydoğusundaki  Hasanşeyh  dolayında
izlenmiş  olup  ayrıca  Reşadiye'nin  kuzeydoğusundaki  Kavaklı-
dere  köyü,  Bereketli  batısında  ve  kuzeyindeki  Bozçalı  ve  Işıklar
köyleri  dolayında  geniş  yayılım  gösterir  (Şekil  6).

Bu  bazaltlar  genellikle  siyah  renkte,  tabakasız,  yer  yer
kalın  tabakalı,  tabaka  eğimleri  yataya  yakın  ve  tabakalanmaya
dik  çatlaklar  gelişmiştir.  Yer  yer  ayrışmaya  uğramış  ve  ayrış-
ma  rengi  kırmızıdır.  İçerisinde  iri  ojitler  göze  çarpmakta, bazen
aglomeratik  bir  görünüm  sunmaktadır.  Mikroskopik  olarak;
porfiritik  dokuda,  makrofenokristaller  halinde  plajiyoklas
(labrador,  albit  ikizli),  daha  az  ojit  taneleri  içeren  plajiyoklas
ve  ojit  mikrolitleri  ile  kloritleşmiş  volkanik  cam  ve  opak  mine-
ralli hamurdan oluşmaktadır.

Bazaltların  alt  dokanağmın  Bereketli  Üyesi  ve  İğdir  Kireç-
taşı  Üyesi  ile  açılı  bir  uyumsuzluk  gösterdiğini  elde  ettiğimiz
verilere  göre  söyleyebiliriz.  Bazaltların  kalınlığı  fazla  bir  değişim
göstermemekte  olup,  kalınlığının  50—100  m  dolayında  olduğu-
nu söyleyebiliriz.
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Şekil 10.  Konacık  köyü  kuzeyi;  Selecik  Kireçtaşı  Üyesi  (Tys)  ile
Asarcık  Üyesi  (Tya)  arasındaki dereceli geçiş

Figure  10.  North  of  Konacık  Village,  gradual  transition  between  Selecik
Limestone Member (Tys) and Asarcık Member (Tya)

Hasanşeyh Bazaltı'nin  kesin  yaşını  belirleyecek  herhangi 
bir bitki  vs.  kalıntısına  rastlanılmamıştır.  Ancak  arazi  gözlem-
lerine dayanılarak  Selecik  Kireçtaşı  Üyesi  ile  hemen  hemen 
aynı yaşta  olduğu,  yani  Eosen  yaşta  olduğunu  söyleyebiliriz.

Asarcık Üyesi  (Tya).  Egemen  kayatürü  aglomera,  bazen 
kumtaşı, tüf  ve bazik  akıntı  arakatkılarından  oluşan  bu  dizinin en 
iyi  özellikleri  Asarcık  köyü  dolayında  görülmektedir.  Yeşilce'den 
güneybatıya  doğru  Karabayır  köyüne  kadar  bir  yayılım gösterirler. 
Çalışma  bölgesinin  başka  yerlerinde  yüzeylemelerine 
rastlanılmamıştır. 

Aglomera, genellikle  gri,  bazen  mor  renkte,  tabakasız, 
yer yer  kalın  tabakalı,  ufak  çakıl,  çakıl  ve  blok  büyüklüğünde 
bazalt taneleri,  sıkı  yer  yer  gevşek  tüf  ve bazalt  çimento  içinde 
yer almaktadır.  Taneleri  boylanmamış,  köşeli  ve  birbirleriyle 
teması sıkı  çimentoluda  çok,  gevşek  çimentoluda  ise  oldukça 
azdır. Bu  aglomeralar  içerisinde  yer  yer,  gri  renkli,  ince—orta 
tabakalı ve  ince  taneli  volkanik  kumtaşları,  bordoya  çalan renk-
te ince  tabakalı  ve  kumlu  kireçtaşı  arakatkıları  izlenmektedir.

Kumtaşı, labradorit,  hornblend,  ojit  ve  bazalt  taneleri, 
kalsit çimento,  ve ayrıca  mikrofosil  içermektedir.

Asarcık Üyesi  Mesudiye  kuzeyindeki  Konacık  köyü  yakın 
kuzeybatısında, Mesudiye  Formasyonu  üzerine  düşük  açılı 
uyumsuzlukla gelmektedir.  Daha  batıya  gidildiğinde  bu  üyenin 
Mesudiye Formasyonu  üzerine  açılı  bir  uyumsuzlukla  geldiği 
görülmektedir. Yine  Konacık  köyü  yakın  kuzeyinde  Selecik 
Kireçtaşı ile  dereceli  geçiş  gösterdiği  izlenebilmektedir  (Şekil 
10).

Bu üyenin  kalınlığı  yer  yer  değişimler  göstermekte  ve  tek-
düze bir  fasiyes  göze  çarpmaktadır.  Kalınlığının  200—600  m 
dolayında olduğu düşünülmektedir.

Asarcık Üyesi'nin  az  olarak  arakatkılar  halinde  içerdiği 
kumlu kireçtaşları  yaş  saptamak  için  yeterli  olmamıştır.  Ancak, 
alttaki Eosen  yaşlı  Selecik  Kireçtaşı  Üyesi  ile  kesin  olarak 
dereceli geçiş  göstermesi  bu  üyenin  de  Eosen  yaşında olduğunu 
kanıtlamaktadır (Şekil  10).

Hatipli Üyesi  (Tyh). Kumtaşı  ve  aglomera  ardalanması, 
tüfit ve  bazik  akıntı  arakatkılarmdan  oluşan  bu  dizinin  en  tipik 
yüzeylemelerine Hatipli  mahallesinde  rastlanılmakta  olup 
ayrıca Yeşilce—Gölköy—Aybastı  ve  Bereketli  arasında  kalan 
bölgede geniş  bir  yayılım  gösterir  (Şekil  5).

Bu üyeyi,  oluşturan  kayatürlerinin  özelliklerini  kısaca 
özetlersek:

Kumtaşı, genellikle  gri,  ince-orta  tabakalı,  taneleri  ince ve 
volkanik  olup  orta  derecede  yuvarlaklaşmış  ve  kötü  boylanmıştır.  
Yer  yer  çimentosu  yeşilimsi,  tane  boyları  büyümekte ve çakıltaşı  
niteliğini  kazanmaktadır.  Ayrıca  küresel  ayrışma da görülmektedir.

Aglomera, çimentosu  genellikle  gri,  bazen  siyaha  yakın ve mor  
renkte,  tabakasız,  yer  yer  kalan  tabakalıdır.  Taneleri çeşitli 
boylarda  ve  andezit,  yer  yer  bazalt  ve  tüf  olup boylanmamış, köşeli  
ve  birbirleriyle  teması  oldukça  azdır.  Çimentosu sıkı ve genellikle  
tüf  olup yer  yer andezit  niteliğindedir.  Kumtaşı ve aglomera  
ardalanması  içerisinde  yeşil  ve  gri  renkte,  ince tabakalı, aşınma  
yüzeyleri  yumru  yumru  olan  tüf  ve yeşilimsi, bordo ve  gri  bir  ara 
maddesi içinde açık  renkli, yer  yer 2-6  mm çapında limonitleşmiş  
feldspat  içeren,  tabakasız  andezit  arakatkıları izlenebilmektedir.  
Mikroskopik  olarak  andezit,  hemikristalin profik  dokulu,  tümüyle  
kalsitleşmiş,  demir  hidroksitleşmiş ve kaolinleşmiş  olup  plajiyoklas  
fenokristalleri,  kristalli  camsı hamur içerisinde  yer  alır;  demir  
hidroksit,  kuvars  ve  kalsit dolgusu boşluklar  içerir.

Hatipli Üyesi  alt  dokanağının  Yeşilce  Formasyonu'nun diğer 
üyeleri  olan  Selecik  Kireçtaşı  Üyesi  ile  Yeşilce  kuzeyinde ve Gölköy
—Aybastı  yolunun  güneyinde;  Hasanşeyh  Bazaltı ile Bereketli  
kuzeyinde;  Asarcık  Üyesi  ile  Selecik  Mah.  kuzey-batısında tam  bir  
uyumluluk  gösterdiği,  bazı  yerlerde  ise  aralarında deerceli  bir  
geçişin  olduğu  kesin  olarak  görülmektedir.

Bu üyenin  içerisindeki  kayatürlerinin  tabaka  eğimlerinin 
büyük dalgalanmalar  göstermesinden  kalınlığın  yersel  olarak çok 
değiştiği  görülmektedir.  Yeşilce  kuzeyinde  185  m,  Hatipli 
kuzeydoğusunda  ise  160  m  kalınlık  ölçülmüştür.  Ancak Gölköy—
Aybastı çizgisinin  güneyinde  ise  büyük  kalınlıklara erişmekte olup  
olasılı  kalınlığı  700—800  m  dolayındadır. Hatipli Üyesi,  Yeşilce  
Formasyonu'nun  en  yaygın  üyesi  olup genellikle tekdüze  fasiyeste  
ancak  Yeşilce  kuzeyinde,  Arıcılar ve Hatipli  mahallesi  dolayında  
kumtaşı  ve  tüfün,  diğer  yerlerde ise aglomeranın  egemen  olduğunu  
söyleyebiliriz.

Hatipli Üyesi'nin  içerisindeki,  az  da  olsa  tortullardan  der-
lenen örneklerde  fosillere  rastlanılmamıştır.  Ancak  alttaki Eosen 
yaşlı Selecik  Kireçtaşı  ve  Asarcık  üyesi  ile  uyumlu  olması  ve bazı 
yerlerde  dereceli  geçiş  göstermesi  bu  üyenin  de  Eosen yaşında 
olduğunu kanıtlamaktadır.

Tek tek  üyelerini  incelediğimiz  Yeşilce  Formasyonu'nun 
özelliklerine kısaca  değinelim:  K'de  Yeşilce  Gölköy—Aybastı 
çizgisinde Eosen  yaşında  kalın  kireçtaşı  (Selecik  Kireçtaşı Üyesi) 
çökelmesine  karşıt,  G'de  Bereketli  dolayında  yer  yer ince kireçtaşı  
oluşumu  yanında  kalın  bir  bazalt  akıntısı  da (Hasanşeyh Bazaltı)  
yer  almaktadır.  Kireçtaşı  çökelmesinden
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sonra Eosen  denizinde  büyük bir  hareketlilik  devresinin  başla-
dığı, taşınma  ve  volkanik  işlemin  arttığı  bir  ortamda  kalın 
Asarcık  Üyesi ve  Hatipli  Üyesi'nin  çökeldiğini  söyleyebiliriz. 
Yeşilce  Formasyonu'nun  bütün  üyeleri  birbirleriyle  uyumlu  ve 
dereceli geçişli  olup,  paleontolojik  verilere  göre  Eosen  yaşında 
olduğu saptanmıştır.  Toplam  kalınlığının  ise  1600 m'ye  eriş-
tiğini söylemek olanaklıdır.  Ayrıca Eosen'de  genel  olarak  K'de 
tortul,  G'de  volkanik  işlemlerin  egemen  olduğunu  söyleyebi-
liriz.

Canik Formasyonu (Tc).  Genellikle  bazalttan  oluşan  bu  ka-
yatürünün en  tipik  özellikleri  Canik dağlarında  görülmektedir. 
Ayrıca,  bu  bazaltın  yüzeylemelerini  Gölköy—Aybastı güneyinde-
ki Canik  dağlarında,  Yeşilce  kuzeyindeki  Ortatepe  ve  dolayın-
da, Topçam—Gölköy  arasında  kalan  Göltepe  ve  dolayında 
izlemek  olanaklıdır  (Şekil  6).

Bu  bazaltlar,  genellikle siyah,  koyu yeşil,  koyu gri  ve 
siyahımsı  mor  renkli,  tamakasız,  bazen  kalın  tabakalı  olup, 
tabaka eğimleri  yataya  yakındır.  Çatlaklı,  çatlak  yüzeyleri 
siyahımsı  ve  sarı renktedirler  ve  yer yer  kalsit  bademciklerinin 
erimesiyle oluşan  küçük  boşluklar  göze çarpmaktadır.  Bazen 
aglomeralı özellikte  ayrışmış  kısımları  andezit  görünümündedir. 
Mikroskopik olarak  hemikristalin  porfiritik  dokuludur,  labora-
dorit, belirsiz serpantinleşmiş  olivin ve  ojit  feonokristalleri, 
labradorit, ojit mikrolitleri  ve  yer yer  opak  mineralden  oluşan 
camsı bir kütle içerisinde uzanmaktadır.

Canik  Formasyonu'nun  alt  dokanağının  Gölköy  doğusu 
ve güneydoğusunda  Mesudiye  Formasyonu  ve Gölköy  Formas-
yonu ile  bir  uyumsuzluk  gösterdiği  kesindir.  Hatipli  üyesi  ile, 
çeşitli yerlerdeki  incelemelerimizde  bir  uyumsuzluğu  belirle-
yecek veriler  bulma olanağı  olmamıştır.

Bu  formasyonun  kalınlığı  çeşitli  yerlerde  değişiklikler 
göstermek  olup  olası  kalınlığı  50—400  m  dolayındadır.

Canik  Formasyonu'nun  yaşını  belirleyecek  yaprak, ağaç  vs. 
fosilleri  arazide  bulma  olanağı  olmamıştır.  Ancak  bu  bazaltları, 
altındaki Eosen  yaşlı  Hatipli  Üyesi'nden  bir  açısal  uyumsuzluk-
la ayırma  olanağı  olmamıştır.  Ayrıca çalışma  bölgesi  dışındaki 
verilerin değerlendirilmesine  ve  eski  araştırmacıların  görüşlerine 
göre  bu  formasyonun  Eosen'in  en  üst seviyeleri  ya  da  Eosen'den 
daha genç olduğunu  düşünmek gerekmektedir.

Erdembaba Bazaltları (Teb1 Teb2 )

Bu  bazaltların  yüzeylemeleri  Kelkit vadisinin  kuzey yama-
cındaki Erdembaba  tepesi  dolayında  özellikle  Mesudiye—Reşa-
diye—Koyulhisar  üçgeni  arasında  kalan  bölgede geniş  yayılım 
gösterirler. Ayrıca Gölköy—Ordu  şosesinin  üzerinde  Ağuboğazı 
tepe dolayında  yüzeylemelerini  görmek  olanaklıdır.

Bölgedeki  bu  bazaltlar  da  kendi  aralarında  genç  ve  çok 
genç  bazaltlar  diye  ikiye  ayrılabilmektedir.

Genç Bazalt  (Teb1):  Genellikle  siyah,  yer  yer  gri  renkte, 
tabakasız, yer  yer  kalın tabakalı  ve  tabaka  eğimleri  yataya yakındır. 
Değişmiş  yüzeyleri cüruf görünümünde ve  yeşil likenlerle  kaplıdır.  
Koyu renkli  amfibol fenokristalleri  ve  ikincil olarak yerleşmiş  sarımsı  
silis  kristalleri  içermektedir.  Mikroskopik olarak  hemikristalin  
porfiritik  dokuludur.  Labradorit, ojit  ve  kısmen serpantinleşmiş  
olivin  fenokristalleri,  labradorit, ojit,  olivin  ve  ikincil  opak  
mineraller  camsı hamur  içerisinde uzanmakta ve serpantin  dolgulu  
boşluklar içermektedir.

Çok Genç Bazalt  (Teb2):  Genellikle  siyah  ve  mat  renkte, 
tabakasız, az  olarakta  kalın  tabakalıdır.  Dokusu  pek  belli  de-
ğildir. Oldukça  sert,  kırılma  yüzeyleri  midye  kabuğu  biçiminde 
ve beşgen  soğuma  eklemleri  göstermektedir.  Çürüme  yüzeyleri 
kirli kahverengi  likenlerle  kaplıdır.  Bu  bazaltlar  vedileri  doldur-
muşlar ve  sonraki  aşınmalarla  yer  yer  sekiler  halinde  korun-
muşlardır. Mikroskopik  olarak  hemikristalin  porfiritik  doku-
ludur. Labradorit,  bütünüyle  serpantinleşmiş  olivin  ve  ojit 
fenokristalleri labradorit  mikrolitleri  ve  opak  mineralden oluşan 
camsı bir  hamur içerisinde yer almaktadır.

Erdembaba Bazaltları'nm  alt  dokanağı  Üst  Kretase  ve 
Eosen yaşlı  kayatürleri  ile  kesin  olarak  açısal  bir  uyumsuzluk 
göstermektedir. Ayrıca  Eosen  yaşlı  Hatipli  Üyesi  içerisinde  bu 
bazaltların daykları  ve  silleri  saptanmıştır.

Bu bazaltları  oluşturan  genç  volkanik  işlem  iki  aşamada 
gelişmiş olabilir.  İlk  aşamada  oluşan  genç  bazaltlar  genellikle 
Kelkit vadisinin  kuzeyindeki  tepelerde  geniş  yayılım  gösterirler. 
İkinci aşamada  oluşan  çok  genç  bazaltlar  ise  genç  bazaltların 
yaygın olduğu  yüksek  tepelerin  kuzeyinde  Eosen'in  yontmuş 
olduğu vadilerle  ve  Koyulhisar  kuzeyindeki  İğdir  Dağı'nın 
yüksek tepelerinde  geniş  yayılım  gösterirler.  İki  aşamada  oluşan 
bu bazaltların  toplam  kalınlığının  0—500  m  arasında  değiş-
tiğini söyleyebiliriz.

Bu bazaltların  diğer  birimlerle  olan  dokanak  ilişkisinden 
elde edilen  verilere  göre  yaşının  Eosen'den  daha  genç,  olasılı 
Miyosen (?)—Pliyosen  olduğu  görüşündeyiz.

Yolüstü Bazaltı (Oy)

Çalışma Bölgesi'nin  en  genç  volkanik  işleminin  ürünü  olan 
bu bazalt  Yolüstü  köyünde,  Reşadiye'nin  kuzeybatısındaki 
Yolkaya ve  Bağdatlı  köyleri  arasında,  Çukurtarla  tepesi  dolayın-
da ve Zinav  gölü  batısında  yüzeylemeleri  görülebilir.

Bazaltik Lavlar,  genellikle  gri,  koyu  gri,  ve  siyah,  tabakasız, 
lav kaynakları  çevresinde  bol  gözenekli,  yer  yer  urgansı  lavlar 
ve cüruf  halindedir. Gözeneklerde  beyaz  zeolitler,  kaya  içinde 
hornblend, piroksen  ve olivin  çıplak  gözle tanınabilir.

Andezitik lavlar,  beyazımsı  gri  ve  pembe  olup,  1—3  mm 
büyüklüğünde feldspatlar,  2—3  mm  uzunluğunda  horblend 
prizmaları ve  biyotit  pulları  çıplak  gözle  izlenebilmektedir. 
Mikroskopik olarak  plajiyoklas  fenokristallerinin  bazıları  ande-
zin  bileşimli,  ayrıca  ojit  fenokristali  ve  hornblend  +  opak 
mineral, biyotit  +  opak  mineral  ve boşlukları  doldurulmuş  ola-
rak kalsit  vardır.  Hamur  albitleşmiş  plajiyoklas  mikrolitleri  ve 
ince taneler halinde opak  mineralden oluşmaktadır. Hamurdaki 
plajiyoklas mikrolitleri  akıntı  dokusunu  belirleyen  bir  sıralan-
ma göstermektedir  ve  hamur  içinde  yaygın  olarak  gelişmiş 
kalsit oluşukları  izlenmiştir.

Herbir püskürme  merkezi,  genellikle  birden  fazla  krater  ya 
da lav  kaynaklarına  sahiptir.  Ancak  lav  akıntıları  birbirine 
karışmış ve  birbirleriyle  doğrudan  ilişkili  olmayan  volkanlar 
ayrı ayrı  püskürme  merkezleri  olarak  kabul  edilmiştir.  Sözü 
edilen volkanlara  ait  lavların  bileşimi  genellikle  bazalt  olup  yer 
yer andezit tipleri  de  yer alır.

Yolüstü Bazaltı'nin  oluşumu  bölgenin  faylanma  tekto-
niğiyle yakından  ilgili  olup,  Üst  Kretase  yaşta  Bereketli  Üyesi 
ve Nebişeyh  Kireçtaşı  Üyesi'ni,  Kuzey  Anadolu  Fayı'nın  gü-
neyinde ise  Alt  Miyosen  yaşta  birimleri  (Şeymen,  1975)  uyum-
suzlukla örter.  Yine  bölgedeki  lavların  yer  yer  genç  vadi  taban-
larında da  akmış  olması  (Delice  ve  Zinav  derelerine  akmış  olan
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lavlar)  ve  taze  bir  akıntının  bütün  özelliklerini  (özellikle  Bağ-
datlı—Yolkay  a  köyleri  arasında  lavda)  görme  olanağı  olduğun-
dan,  bu  genç  volkanizmanın  Holosen'de  (günümüzde)  etkinlik
göstermiş  olması  gerekmektedir.

Ayrıca,  Hüseyin  Pehlivanoğlu,  Coşkun  Gürel  ve  Emin  Er-
kan'ın  araştırmaya  birer  yıl  doğrudan  katkıları  o lmuştur.  Ken-
dilerine  teşekkür  ederiz.

SONUÇLAR

1—  Yaklaşık  3000  km 2 l l ik  bir  yer  kaplayan  çalışma
alanının  1/25.000  ölçekli  jeoloji  haritası  yapılmış,  20  adet
stratigrafik  dikme  kesit  ölçülmüş  ve  11  formasyon,  8  üye
ayırtlanmıştır.

2—  Bölgenin,  bütün  Karadeniz  kuşağına  uygulanabilece-
ğini  u m d u ğ u m u z  ayrıntılı  stratigrafisi  ortaya  konmuştur .  Ayrıca
volkanik  ve  tortul  fasiyeslerin  K—G  ve  D—B  değişimi  irdelen-
miştir.  Buna  göre:  Üst  Kretase'de  K'de  volkanik,  G'de  tor tu l ;
Eosen'de  K'de  tortul  G'de  volkanik  fasiyesler  egemendir.

3  —  Bölgede,  Jürasik—Alt  Kretase  ve  Paleosen  yaşta  olan
yeni  kayaçların  varlığı  kanıtlanmıştır.

4  —  Gölköy—Aybastı  hattı  ile  Kelkit  çayı  arasında  kalan
ve  önceleri  Üst  Kretase  olarak  yaşlandırılan  kayaçların  çoğun-
luğunun  Eosen  ve  Miyosen  (?)—Pliyosen  yaşta  olduğu  ortaya
konulmuştur .

5  —  Jürasik—Alt  Kretase  kireçtaşlarının  üstündeki  birim-
lerle,  Üst  Kretase  ile  Eosen  arasında,  Eosen  ile  daha  geç  birimler
arasında  uyumsuzluk  olduğu  özgün  yeni  verilerle  ortaya  çı-
karılmıştır.

6  —  Bölgedeki  Jürasik—Alt  Kretase  birimlerinin  300  m,
Üst  Kretase  birimlerinin  2600  m,  Paleosen'in  125  m,  Eosen'in
1600  m  ve  Miyosen—Pliyosen'in  900  m  kalınlıkta  olduğu  ve
bölgedeki  bütün  birimlerin  görünür  kalınlığının  yaklaşık  5525  m
olduğu  açıklığa  kavuşturulmuştur.

7  —  Bölgede  çeşitli  zamanlarda  olmak  üzere  5  volkanizma
devresi  saptanmış  olup,  bu  volkanizmalardan  3'ü  denizaltı
volkanizması,  diğer  2'si  ise  plato  bazaltlarıdır.  Volkanizma  ü-
rünlerinin  Jeoloji  haritası  üzerindeki  dağılımı  gözönüne  alınırsa,
volkanizmanın  genel  olarak  K'den  G'ye  doğru  gençleştiğini
söyleyebiliriz.
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Toroslar'da Fasiyes  Yönünden Farklı  Bir  Alt Karbonifer  İstifi 
(Aladağ  Bölgesi)

A Lower Carboniferous sequence defined by a distinctive facies in the Taurus Mountains (Aladağ region)

Ahmet  AKSAY  Maden  Tetkik  ve Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ: Toroslar'ın  Aladağ  bölgesindeki  Alt  Karbonifer  istifi,  alt  bölümünde  "derin  su"  (havza—yokuşalt ),  üst  bölümünde  "sığ  su" (şelf kenarı)  
fasiyeslerini  içerir.

Havza—yokuşaltı  fasiyesi  genellikle  çörtlü  kireçtaşlarıyla  temsil  olunur.  Bunlar  türbiditik  kökenlidir;  laminalanma  ve  ince 
derecelenme gösterirler;  taşınmış  ekinoderm  parçalarıyla  radiyolarya  ve  diğer  planktonik  fosilleri  içerirler.  Birlikte  bulunan  kaya-lar 
radiyolarya  içeren kireç  çamurtaşı,  şeyl,  volkanik taneli kireçtaşı  ve altere  tüf'tür.

Şelf  kenarı  fasiyesi  iskeletli  ve  oolitik  kireç  taşlarıyla  temsil  olunur.  Kuvarsit  ve  kuvars  kumtaşı,  aratabakalar  olarak  bulunur.

Toroslar'da şimdiye  kadar  yapılmış  çalışmalar,  genellikle  kıyı  ortamını  belirten,  sığ  su  fasiyesi  özellikleri  taşıyan  Alt  Karboni-
fer'in varlığını  ortaya  koymuştur.  İlk  kez  bu  çalışmayla,  Aladağ  bölgesinde  Nohutluk  Tepe  Karbonifer  istifinde  derin  su  fasiyesinin 
varlığı saptanmış  olmaktadır.

ABSTRACT: Lower  Carboniferous  sequence of  Nohutluk Tepe in  the Aladağ  region  of  Taurus Mountains consists  of  "deep—
water" (basinal—lower slope)  facies  in  the lower  parts  and  "shallow-water"  (shelf  edge) facies  in  the upper  parts.

Basinal—lowerslope facies  is  generally  represented  by  silicified  limestones.  These  rocks  have  turbiditic  origin.  They  show 
lamination and fine  grading; they contain radiolaria and other planktonic fossils  with transported echinoderm fragments.  Associated 
rocks are shale,  radiolaria  bearing lime mudstones, limestone  with volcanic grains  and altered tuffs.

Shelf—edge facies  is  represented  by  skeletal  and  oolitic  limestones.  There  are  quartzite  and  quartz  sandstone  interbeds  with 
limestones. **-

Previous studies  in  the  Taurus  Mountains  have  indicated  the  presence  of  Lower  Canboniferous  sequence  of  shallow  water 
facies in  a  near  shore  environment.  It  is  the  first  time that this study  distinguished  the presence  of  deep—water facies  in the Lower 
Carboniferous sequence of  Nohutluk Tepe in  the Aladağ region.
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Toroslar'da  değişik  yörelerde  salt  Karbonifer  üzerine  ya-
pılan  çalışmalar  (Dumont ve  Lys,  1973; Demirtaşlıve  diğerleri,
1978)  yanında,  değişik  amaçlara  yönelik  olmakla  birlikte  Kar-
bonifer'le  ilgili  bilgiler  de  içeren  araştırmalar  (Demirtaşlı,
1967;  Özgül  ve  diğerleri,  1973;  Özgül,  1976;  Monod,  1977)
bulunmaktadır.  Aladağlar'da  Nohutluk  Tepe  yöresinde  Karbo-
nifer'in  varlığına  ise  ilk  kez  Blumenthal  (1952)  değinmiştir.
Yukarıda  anılan  çalışmaların  ortaya  koyduğu  bilgiler  deneştir-
me  için  yeterli  ayrıntıda  olmamakla birlikte,  Toroslar'ın Aladağ
bölümündeki  Nohutluk  Tepe  Alt  Karbonifer  istifinin  diğerlerin-
den  farklı  fasiyes  özellikleri  taşıdığı,  farklı  çökelme  ortamı
koşullarını  yansıttığı  kanısına  varılmıştır.  Bu  yazı  sözkonusu
istifi  fasiyes  özellikleri  ile  tanıtmak  ve  Toros  kuşağının  diğer
Alt  Karbonifer  istifleriyle  deneştirmek  amacıyla  hazırlanmıştır.

İncelenen  istif,  Toroslar'ın  Aladağ  bölümünde,  Kayseri'ye
bağlı  Yahyalı  İlçesinin  yaklaşık  20  km  güneyindeki  Nohutluk
Tepe  Yöresindedir  (şekil  1).  Alttaki  ofiyolitli  melanjla  tekto-
nik  dokanaklı  olan  istifte  bulunan  kayatürleri  çörtlü  kireçtaşı,
volkanik  taneli  kireçtaşı,  altere  tüf,  kuvarsit,  kuvars  kumtaşı,
iskeletli  ve  oolitik  kireçtaşıdır  (şekil  2).  İstifin  tabanından
tavanına  değin  sürekli  ve  egemen  olan  kayatürü  kireçtaşıdır.

Çalışma  sırasında  ölçülü  stratigrafi  kesiti  yapılarak,  taba-
kalanma  ve  tortul  yapılarla  makroskopik  kayatürü  özellikleri
incelenmiştir,  örneklerden  yapılan  ince  kesitlerin  incelenmesi
ise  mikrofasiyes  türlerini  ve  bunların  sınıflandırılmasında
Dunham (1962) terimleri kullanılmıştır.

FASİYES

Nohutluk  Tepe  istifinde  iki  fasiyes  ayırt  edilmiştir:
1) istifin  alt  bölümünde  görülen  "derin  su"  fasiyesi  ve
2) birincisi  üzerinde  tedrici  geçişli  olarak  yer  alan  "sığ  su" fasiyesi. 

Bu  bölümleme  istifin  tüm  fasiyes  örneklerini  içerecek ve doğru  
yansıtacak  biçimde,  genelleme  yapılarak  elde  edilmiştir.

Derin Su (Havza—Yokuşaltı) Fasiyesi

Kayatürü özellikleri.  İstifin  alt  bölümünü  oluşturan  bu fasiyeste 
yaygın  kayatürü  çörtlü  kireçtaşlarıdır.  Çörtler  çoğunlukla 1—10  cm  
arası  kalınlıkta  bantlar,  nadir  olarak  da küçük yumrular  
biçimindedir.  İstif  genellikle  orta  tabakalı olup, tabakalar  15—30  
cm  arasında  kalınlık  değişimi  gösterirler. Genellikle ince  taneli  olan  
kireçtaşının  taze  yüzeyleri  koyu gri—kahverengimsi gri  renklidir.  
Hemen  tüm  kireçtaşı  tabakalarında ince  derecelenme  ve  
laminalanma  görülür.  Laminalar genellikle düz  ve  paralel,  bazı  
düzeylerde  hafif  büklümlüdür. İstifin en  alt  bölümünde kireç  
taşlarıyla  yanal  geçişli,  siyah  renkli bir  şeyi  düzeyi  gözlenmiştir.  
İstifin  bu  bölümünde,  ince  aratabakalar ve  ezik  düzeyler  olarak,  
donuk  yeşil  renkli  altere  tüf sık sık  karşılaşılan  bir  kayatürüdür.

Çörtlü kireçtaşlarında  dokusal  bileşen  taneler  olarak sünger 
spikülleri,  radiyolarya  ve  diğer  planktonik  fosiller  yaygındır. Opak  
mineral  kırıntıları,  volkanik  kırıntılar,  kuvars taneleri, foramin-  
iferler,  ekinoderm  parçaları,  krinoid  parçaları başlıca tane  
türleridir.  Bu  tanelerin  çoğu  taşınmış  olma  belirtileri sunarlar.  
Bitüm  içeren  düzeylere  de  rastlanır.  Bu  fasiyesteki kireç  taşlarında  
hamur  genellikle  mikrit  (bazı  düzeylerde killi mikrit)  tir.  Ekinoid  
ve  krinoid  malzemesinin  bol  olduğu bazı düzeylerde  hamur 
neomorfik mikrospar halindedir.

Bu fasiyeste  yaygın  olan  çörtlü  kireçtaşı  sünger  spiküllü, 
radyolaryalı kireç  vaketası  ve  kireç  çamurtaşıdır  (levha  I, 
şekil 1).  Silt  boyunda  tanelerden  oluşmuş  bioklastik  kireç 
tanetaşı—istif taşı  (kalsisiltit)  bazı  düzeylerde  rastlanan  bir 
kireçtaşı türüdür.

Çökelme Ortamı Koşulları.  Çörtlü  kireçtaşı  tabakalarındaki 
ince derecelenme  kayanın  dokusunu  oluşturan  farklı  tür  ve 
boydaki bileşenlerin  belirli  bölümlerde  yoğunlaşması  sonucu 
gelişmiştir. Laminalanma  özelliği  de  bu  fasiyesteki  kayalarda 
sürekli gözlenmiştir  (levha  I,  şekil.  1).  Laminalanma  genellikle 
ince ve  düzgün—paraleldir.  Bazı  düzeylerde  büklümlü  laminalan-
ma da  gözlenmeştir.  Kayaları  oluşturan  bileşen taneler genellik-
le sığ  ortamlardan  taşınmışlardır.  Bu  verilere  ve  yukarıda  an-
latılan kayatürü  özelliklerine  dayanılarak,  istifde  türbidit  akıntı-
larının ürünü  tortulların egemen  olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Radiyolarya içeren  şeyl  ve  kireç  çamurtaşı  düzeyleri  pelajik özellikte 
olup  türbiditik  tortullarla  aratabakalı  durumdadırlar.

Altere tüf  ve  volkanik  kırıntılı  kireçtaşı  düzeyleri,  çökel-
me sırasında  volkanizmanın  etkin  olduğunu  gösterir.  Altere 
tüf düzeyleri  1—5  cm  kalınlıklı  ara  tabakalar  olarak  istifin  bu 
bölümünde alt  düzeylerde  görülür.  Çört  bandları bol radiyolarya 
içerirler ve  laminalanma  gösterirler.  Bunların  değişik  kesimleri 
ilksel dokuyu  yansıtmak  yönünden  farklı  görünümdedirler. 
Bazı örneklerde  bol  radiyolarya  ve  sünger  spikülü,  mikrit  hamu-
runa ait  kalıntı  parçalar  belirgin  biçimde  görülmekle  birlikte 
bazılarında da  ilksel  doku  bileşenleri,  belirgin  dolamitleşmeyle 
de kendini  belli  eden,  diyajenetik  değişimlere  uğramıştır. 
Ayrıca, karbonat  bileşimli  iskelet  tanelerinden,  silisleşmiş 
olanları da  gözlenmiştir.  Bu  özellikler,  çört  bantlarının organik 
kökenli olduğu  ve  diyajeneze  bağlı  olarak  geliştiği  görüşünü 
destekler niteliktedir.

Sığ  Su  (Şelf  Kenarı) Fasiyesi

Kayatürü özellikleri.  İstifin  üst  bölümünü  oluşturan  bu  fasi-
yesteki yaygın  kayatürü  iskeletli,  oolitik  kireçtaşıdır.  Kuvarsit 
ve kuvars  kumtaşı,  ara  tabakalar  olarak  bulunur.  Bu  bölümde 
istif genellikle  kalın  tabakalıdır  (30  cm  —  100  cm).  Tabakalar genel 
olarak  süreklilik  belirtirler.  Kireçtaşlarının  taze  yüzeyleri gri—bej; 
kuvarsitler  bej—beyaz  ve  kuvars  kum  taşları  kahverengi—gri 
renktedirler.  Gerek  kireçtaşlarında,  gerek  kuvarsit  ve  kuvars 
kumtaşlarında taneler  kum  boyu  aralığında  olup  kaba  ile  ince 
arasında değişiklik  gösterirler.  Boylanma  genellikle  iyidir; 
derecelenme görülmez.

Bu fasiyesin  en  alt  bölümü,  kireçtaşları  içinde  kuvars  tane-
lerinin bolluğu  ve  kuvarsit  tabakalarıyla  dikkati  çeker.  Derin 
su fasiyesinin  bitimiyle  birlikte  bol  kuvars  tanesi  içeren  iske-
letli kireç  tanetaşı  ile  karşılaşır  (levha  I,  şekil  2).  Bol  bol kuvars taneli  
kireçtaşları  daha  üstte  oolitik  nitelikte  olabilmektedir. 
Aratabakalar  halinde  kuvarsit  içeren  bu  kireçtaşlarını yaklaşık  30  m  
kalınlığında  bir  kuvarsit  bölümü  izlemektedir. İskeletli,  ooolitli  
kerçtaşlarıyla  devam  eden  istifte  daha üstte karbonat  çimentolu  bir  
kuvars  kumtaşı  aratabakası  bulunmaktadır.

Kireçtaşlarında dokusal  bileşenleri  oluşturan  taneler oolitler, 
ekinoderm  parçalan,  foraminiferler,  brakiyopod parçaları, krinoid  
parçaları,  briyozoa  ve alg  parçaları  ile  kuvars taneleridir. 
Kireçtaşları  spari  kalsitle çimentolanmıştır.

Bu fasiyeste  iskeletli  kireç  tanetaşı  (levha  I,  şekil  3)  en yaygın 
kireçtaşı  türüdür.  Bazı  düzeyler  ise  salt  oolitik  kireç tanetaşlarından 
(levha  I, şekil  4)  oluşmuştur.
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Şekil 1.  Nohutluk  Tepe  dolayının  jeoloji  taslak  haritası.

'Figure 1.  Geological  sketch  map  of  the  area  around  Nohutluk  Tepe.

Çökelme Ortamı Koşulları.  İstifin  bu  bölümünün  kalın  taba-
kalardan oluşmuş  bulunması,  derecelenme  görülmeyişi,  taba-
kaların süreklilik  belirtmesi,  tane  boylanmasının  iyi  oluşu, 
kireçtaşlarında temiz  spari  kalsit  çimentonun  varlığı  ve  bazı 
düzeylerin salt  oolitik  kireç  tanetaşlarından  oluşmuş  bulun-
ması çökelmenin  yüksek  enerjili,  sürekli  akıntıların  etkin  olduğu 
sığ bir  ortamda  geliştiğini  gösterir.  Kum  boyundaki  kuvars 
tanelerinin kireçtaşları  içinde  bol  ve  iyi  boylanmış  olarak görülüşü ve  
istifin  kuvarsit,  kuvars  kumtaşı  ara  tabakaları  içermesi, bütünüyle  
kuvars  bileşimli  karadan  türeme  malzemenin kıyı kumulları  kökenli  
olduğunu,  deniz  düzeyinin  yer  değiştirmesine bağlı  olarak  çökelme  
ortamına  geldiğini  düşündürmektedir. Behrens  (1965),  taksonomik  
olarak  farklı  fosillerin  temsil ettiği ve  ekinoidlerin  bolluğuyla  kendini  
belli  eden  bir  çökelme ortamında tuzluluğun  normal  olduğunu  
belirtmiştir.  Aynı özellikler istifin  bu  bölümünde  saptandığından  
çökelmenin normal tuzluluk  koşullarında  oluştuğu  söylenebilir.

DİĞER ALT  KARBONİFER İSTİFLERİ

Batı  Torosiar'da  Göller  Bölgesindeki  Gökdağ  Karbonifer
serisini  tanımlayan  Dumont  ve  Lys  (1973),  serinin  Alt  Karbo-
nifer  yaşlı  Orbucak  ve  Gökdağ  formasyonlarından  oluşan  bö-
lümünün  bir  transgresyon  olayıyla  gelişen  sığ  su  fasiy  eslerinden
oluştuğunu  belirtmişlerdir.

Orta  Torosiar'da  Silifke  bölgesindeki  Korucuk  Formasyo-
nunun  (Demirtaşlı  ve  diğerleri,  1978)  Alt  Karbonifer  yaşlı
bölümüne  ilişkin  istif  ve  kayatûrü  özellikleriyle  ilgili  bilgiler
değerlendirildiğinde,  formasyonun  bu  bölümünün,  içerdiği
çörtlü  kireçtaşı  düzeyine  kadar  şelf  ortamında  gelişmiş  ürün-
lerden,  bu  düzeyin  üstünde  ise  şelf  kenarı  koşullarını  yansıtan
kayatürierinden  oluştuğu  görülür.  Çörtlü  kireçtaşı  düzeyinin
yansıttığı  çökelme  koşulları  ise,  yazarlarca  belirtilen  özellik-
lerine  dayanılarak  yorumlanamamıştır.
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KAYA TANIMLAMASI
(Rock Description}
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Şekil 2. Nobuduk Tepe utifînin dikme kenti.

Figure 2. Columnar section of the Nohutluk tepe sequence.
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Doğu Toroslar'da  Pınarbaşı—Sarız  (Kayseri)  bölgesindeki 
Ziyarettepe Formasyonunun  (Demirtaşlı,  1967;  Özgül  ve  di-
ğerleri, 1973;  Demirtaşlı  ve  diğerleri,  1978)  belirtilen  kaya 
stratigrafi birimi  özelliklerine  dayanılarak,  formasyonun  alt  ve 
orta bölümünün  karadan  türeme (terrijen)  gereçlerin  ulaşabildiği 
bir şelf  ortamını;  üst  bölümünün  ise  karadan  türeme  gereçlerin 
ulaşmadığı şelf  kenarı  ortamını  yansıttığı  anlaşılmaktadır.

Arap Otoktonu'nun  Amanoslar  bölümündeki  Karbonifer 
yaşlı istiflerle  ilgili  bilgiler  (El  Ishmawi,  1972)  değerlendirildi-
ğinde, bunların  karadan  türeme  malzemenin  bol  oranda ulaştığı 
bir şelf  ortamını yansıttığı  sonucuna  varılmaktadır.  Daha  doğu-
da, kenar  kıvrımları  bölümünde  ise,  tamamen  karadan  türeme 
kırıntılardan oluşma  bir  Karbonifer  istifinin,  transgressif  bir 
denizin literal  zonunu  yansıttığı  belirtilmiştir  (Kellog,  1960).

SONUÇLAR

Nohutluk Tepe  Alt  Karbonifer  istifi  düşey  yönde  belirgin 
bir fasiyes  değişimi  göstermektedir.  İstifin  alt  bölümünde  yer alan 
derin  su  (havza—yokuşaltı)  fasiyesi,  aratabakalar  olarak pelajik 
tortulları  içeren  türbiditik  kireçtaşlarından  oluşmuştur. İstifin üst  
bölümünde  bulunan  sığ  su  (şelf  kenarı)  fasiyesi, regresif bir  faz  
sırasında  gelişmiş  iskeletti  ve  oolitik  kireçtaşlarıyla temsil  olunur.  
Bu  fasiyeste,  deniz  düzeyinin  yer  değiştirmesine bağlı  olarak,  
karbonat  çökelmesine  önemli  oranda karadan türeme gereç 
katılması  söz konusudur.

Toroslar'da ve  Arap  Otoktonu'nda  Alt  Karbonifer  istifle-
riyle ilgili  yayınlardan  elde  edilen  bilgilerin  ışığında,  bu  istif-
lerin genellikle  kıyı  çizgisi  ile  şelf  kenarı  arasındaki  çökelme 
ortamlarını yansıtan  fasiyes  özellikleri  taşıdığı  görülür.  No-
huttuk Tepe  Alt  Karbonifer  istifi  ise  Toroslar'da  derin  su  fa-
siyesi de  içeren  Alt  Karbonifer'in  varlığını  gösterir.
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LEVHA I

Şekil  1.  Derin  su  fasiyesindeki  laminalanma  gösteren  spiküllü,  radiyo-
laryalı kireç vaketaşının  fotomikrografı,  (  X  50).

Şekil  2.  Sığ  su  fasiyesinin  en  alt  bölümüne  ait  bol  kuvars  tanesi  içeren
iskeletli kireç  tanetaşının fotomikrografı, (  X 50).

Şekil  3.  Sığ  su  fasiyesindeki,  iskeletli  kireç  tanetaşının  fotomikrog-
rafı, ( X 50 ).

Şekil  4.  Sığ  su  fasiyesindeki  oolitik  kireç  tanetaşının  fotomikrog-
rafı, ( X 50 ).

PLATE I

Figure 1.  Photomicrohraph  of  spicular,  radiolarian  lime  
vvackestonc showing lamination;  from  the  deep—water  fades,  (X  

50).
Figure  2.  Photomicrograph  of  skeletal  lime grainstone containing  abun-

dant  quartz  grains;  from  lowermost  port  of  the  shallow-
water  facies, (  X50).

Figure  3.  Photomicrograph of skeletal lime grainstone from the shallow-
water facies, (  X 50).

Figure  4.  Photomicrograph  of  oolitic  grainstone  from  the  shallow-
water  facies, (  X50).
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Bitlis Metamorfitlerinde Volkanitli Triyas  *

Volcanics of Triassic age in Bitlis Metamorphic rocks

Doğan PERİNÇEK Türkiye Petrolleri Anonim  Ortaklığı,  Ankara

ÖZ:  Bu çalışma Dol  Köyü  (Palu—Elazığ) yakın dolaymdaki üst Triyas yaşlı  istifin  tanıtılmasını amaçlamaktadır.

İnceleme  alanında  metabazalt.ve  metadiyabazdan  oluşan  magma  kayalarının  Noriyen  yaşlı  sedimanter  istiflerle  birincil  ilişkili
ve  yaşıt  olduğu saptanmıştır.  Sedimanter istif,  kristalize  kireçtaşı,  mermer,  silisleşmiş  şeyil,  radyolarit,  radyolaryalı  sileksit,  serisit—
klorit  şist,  glokofanşist,  metakuvarsit ve metatüf ile  temsil edilir.  Metabazalt  ile  girik bulunan  kristalize kireçtaşında,  Megalodont
kavkıları  bulunmuştur.

Bu  çalışma  ile  Bitlis  metamorfitlerinde  ilk  kez  Üst  Triyas  yaşlı,  volkanik  katkılı  sedimanter  istifin  varlığı  kesin  kanıtlarıyla
ortaya  konmuştur.  Arabistan  kıtasıyla  Anadolu  kıtası  arasında  bulunan  okyanusun  Üst  Triyas  esnasında  açılmaya  başladığı  bilin-
mektedir.  Rifteşme  olayı  başlangıcında  blok  faylanma  ile  kıta  kabuğu  üzerinde  derin  bir  çanak oluşmuştur.  Dol  köyü dolayındaki
Noriyen yaşlı  istif bu  çanakta  çökelmiştir.

ABSTRACT: The  aim of this study is  to introduce the Upper Trassic sequence around Dol  Village (Palu—Elazığ).

in  the  studied  area the  magmatic  rocks which  are  composed  of metabasalt  and  metadiabase  are  in  primary  relation  and  also
contemporaneous  with  the  Norian  sedimentary  sequence.  This  sedimentary  sequence  is  represented  by  crystalline  limestone,
marble,  silicified  shale,  radiolarite,  radiolarian  chert,  sericite—chlorite  schist,  glaucophane  schist,  metaquartzite  and  metatuff.
In  the  crystalline  limestone  which  is  interfingering  with  metabasalt,  Megalodont  fragments have been  found.

By this  study  the  presence  of Upper  Triassic  aged  volcanic  material  bearing sedimentary sequence in Bitlis metamorphites has
been  proved  for  the  first  time  by  all  its  evidences.  It  is  known  that  the  splitting  of the  Arabian  and  Anatolian  continents  and
forming  of an  ocean  have  started  in  Upper  Triassic.  At  the  beginning  of  rifting  a  deep  trough has formed on the continental  crust
by block faulting.  The  Norian  aged sequence around Dol  Village  has been deported in  this trough.

* 34.  Türkiye  Jeoloji  Bilimsel  ve  Teknik  Kurultayında  sözlü  bildiri  olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ

Bitlis metomorfitleri  olarak  tanımlanan  süreklenim  dilimi 
bünyesindeki Triyas'ın  varlığı  bölgenin  değişik  kesimlerinde çalışan 
yerbilimcilerce  saptanmıştır.  Bu  yazı  ise metavolkanitli Üst Triyas'ın  
tanıtımını  amaçlamaktadır.  Guleman  kuzeyindeki Dol köyünün  
(şekil  1)  1  km.  kuzey  kuzeybatısında  metavolkanit ile  Megalodont'lu  
kristalize  kireçtaşının  girik  ve  birincil ilişkili olduğu  görülür  
(Perinçek,  1979 a).  Bigra dağı  dolayındaki bu  mostra  Buban  köyü  
yönünde  uzanır.  Üst  Triyas  mermer—kristalize kireçtaşı,  yeşil—
bordo  renkli  şeyil,  Radiolaria'lı sileksit,  serisit—kloritşist  ile  temsil  
edilir.

Anadolu kıtasının  bir  parçası  kabul  edilen  Bitlis  metamor-
fitleri  ile  Arabistan  kıtası  arasındaki  okyanusun  açılma  yaşının 
Üst Kretase'den  önce  olduğu  bilinmektedir.  Dewey ve  diğerleri 
(1973) söz  konusu  okyanusun  Üst  Triyas  esnasında  gelişmeye 
başladığını belirtmişlerdir.  Hall (1976)  bu  görüşe  karşı  çıkarak 
Türkiye'de bu  yaşı  doğrulayan  hiç  bir  kanıtın  olmadığını 
yazmıştır. Ancak,  Dol  köyü  dolayındaki  metavolkanitli  Üst 
Triyas, kıtasal  kabuk  üzerinde  başlayan  riftleşme  için  önemli 
bir kanıttır.  Hail  (1974)  Mutki—Bitlis  dolayında  ofiyolit  melanjı 
olarak tanımladığı  birimi  a)  Serpantinit  Birliği,  b)  Yeşilşist 
Birliği c)  Kromit  Birliği,  d)  Çökel  Birliği,  e)  Mermer  Birliği 
olmak üzere  beşe  ayırmıştır.  Serpantinit  birliği  dışında  kalan 
birlikler Dol  köyü  dolayındaki  Üst  Triyas  yaşlı  litoloji  topluluğu ile  
korele  edilebilir.  Hall  (1976)  okyanus  kökenli  olduğunu belirttiği 
ofiyolit  melanjı  için,  Yeşilşist  Birliğindeki  çört  katkılarında 
bulunan  radiolariaların  verdiği  yaşı  benimsemiştir. Buna göre  
çörtler  ve  onlarla  ilişkili  yeşil  şist  birliğinin  metabazaltları Üst  
Kretase  yaşlıdır.  Boray  (1975)  Mutki  dolayında haritaladığı 
Radiolaria'lı  metaçört,  glokofanlı  milonit  ve  aktinolitçe zengin  
yeşiltaştan  oluşan  litoloji  topluluğunun  Üst Kretase yaşlı  
olduğunu  kabul  etmişse  de  genelde  Mesozoyik—Tersiyer gibi  bir  
yaş  konağını  benimsemiştir.  Boray  (1975)  e

göre Mutki dolayındaki  ofiyolit  melanjı  güneyde  Toros  orojenik 
kuşağında, otokton  kesit  içinde  yeralan  (Rigo  de  Rihgi  ve 
Cortesini, 1964)  Jurasik—Alt  Kretase  yaşlı  radyolaryalı  çört, 
ofiyolit, yastık  lav,  tüf  ve  aglomeradan  oluşan  birim  ile  korele 
edilebilir. Kellogg  (1960)  Kambos  dağı  dolayında  ölçtüğü 
stratigrafi kesitinde  kristalize  kireçtaşı,  çört  arabantlı  şeyil 
ile temsil  edilen  istif  için  Üst  Kretase,  daha  üstteki  serpantinit 
ve değişmiş  volkanitten  oluşan  Pirik  formasyonu  için  Paleosen 
yaşını benimsemiştir.  Bu  kesitte  Üst  Kretase'ye  bırakılan 
litoloji topluluğu,  kanımızca  Dol  köyü  dolayındaki  Üst  Triyas 
yaşlı birimin  eşdeğeridir.  Baştuğ  (1976)  Üst  Kretase  yaşlı 
olduğu belirtilen  söz  konusu  birimi  Arabistan  kıtası  ön  ülke-
sinde çökelmiş  bulunan  Kampaniyen—Alt  Maastrihtiyen  yaşlı 
otokton Kastel  formasyonu  ile,  Pirik  formasyonunu  allokton 
Koçali karmaşığı  ile  korele  etmiştir.  Sungurlu  (1974)  tarafın-
dan adlanmış  bulunan  Koçali  karmaşığı  Üst  Jura—Alt  Kretase 
yaşlı ve  okyanusal  kökenlidir.  Savcı  ve  Yöndem  (1979)  Bitlis—
Mutki dolayında  yaptıkları  çalışmada,  Permiyen  yaşlı  karbo-
natlar üzerine  metakumtaşları,  serisit—klorit  şist,  mermer, 
metatüf, kuvarsit  ve  dolomit  kireçtaşlarından  oluşan  istifin 
geldiğini, bu  istifin  üst  kesimini  oluşturan  kalkşist  düzeyinden 
Üst Triyas  yaşı  alındığını,  kalkşist  üzerine  genellikle  tektonik 
dokanakla, birincil  ilişkilerinin  korunduğu  bazı  alanlarda  ise 
geçişli olarak  Metaofiyolit  düzeyinin  geldiğini  belirtmişlerdir. 
Metaofiyolitik olarak  haritalanan  birimin  alttan  üste;  a)  kır-
mızı renkli  mikrit,  çamurtaşı,  radyolarit,  çört  ve  tüf,  b)  düzen-
siz ardalanmalı  olarak  spilit,  pelajik  çökel,  c)  tektonik  ilişkili 
olarak metagabro,  serpantinik  olmak  üzere  üçe  ayrılabildiği, 
Metaofiyolitin alt  kesimindeki  sedimanların  olasılı  Üst  Jura 
yaşlı olduğu  aynı  yazarlarca  ileri  sürülmüştür.  Mutki-  -Bitlis 
dolayındaki Permiyen  yaşlı  karbonatlar  ile  metagabro  -serpan-
tinit düzeyi  arasında  kalan  litolojik  topluluğu  yazara  göre  Dol 
köyü dolayındaki  Üst  Triyas  yaşlı  birim  ile  eşitli  olmalıdır 
(şekil 2).

Şekil 1.  Bulduru  haritası

Figure  I.  Location  map  (Index  map)
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Şekil  2.  Kambos  dağı  dolayındaki  taslak  jeoloji  enine  kesiti.

Figure 2. Schematic geological cross—section around Kambos Mountain.

STRATİGRAFİ

Bitlis metamorfitleri  olarak  tanımlanan  birimin  bünyesin-
deki metavolkanitli  Üst  Triyas'ın  anlatımına  geçmeden  önce, 
bu birimle  dokanakta  olan  ve  verilen  haritalarda  mostraları 
görülen birimler,  aşağıda  kısaca  tanıtılmıştır.

Lice Formasyonu:  Gri—grimsi  yeşil  şeyil—miltaşı—kumtaşı 
ardalanması ile  temsil  olunur.  Kumtaşında  türbidit  akıntıların 
belirgin özelliklerine  rastlanır.  Birim  içinde  olistostromal  çakıl-
tısı katkıları  vardır.  Karabegan  ilçesi  güneybatısında  kaba 
klastikler içerir.  Birim  kuzeydeki  yükselim  alanı  önündeki  dar 
ve uzun  bir  çanakta  çökelmiştir.  Yaşı  Alt  Miyosendir.  Miyosen 
sonrası sürüklenimler  ile  bölgeye  yerleşen  allokton  birimler 
öneyinde ve altında görülür.

Çüngiiş Formasyonu:  Litoloji  olarak  Lice  formasyonuna 
çok benzersede,  renginin  daha  koyu olması  aşırı  konum bozum-
lu, bloklu  olması  ile  ondan  ayrılır.  Kahverengimsi  gri—-gri—sa-rımsı gri
—açık  kırmızı  şeyil—marn—kumtaşı  ardalanmasından oluşur. Birim  
içindeki  blokların  çoğu  Maden  karmaşığından ortama katılmış  
olan  olistolitlerdir.  Sungurlu  (1974)  şeyil—kumtaşı ile  temsil  edilen  
birimde  Üst  Oligosen—Alt  Miyosen yaşını veren  fosiller  bulmuş,  
daha  sonra  tipik  mevkii  olarak Çüngüş kuzeyini  göstererek  birim  için  
Eosen—Alt  Miyosen yaşını benimsenmiştir  (Sungurlu,  1976,  sözlü  
görüşme).  Behro çayı vadisinde  birimden  alınan  numuneler  
Oligosen  yaşını  ver-

miştir.  Çüngüş  formasyonu  sürüklenim  örtüleri  öneyinde  bulu-
nur  ve  en alttaki  sürüklenim  dilimini  oluşturur.  Lice  formasyonu
ve  sınırlı  bir  alanda  Maden karmaşığı birimin altındadır.

Guleman Grubu:  Ultrabazikler  birim  içinde  oldukça  yay-
gındır.  Piroksenit,  dunit,  harzburgit  dışında  gabro,  diyabaz,
bazalt  ta  görülür.  Birim  tektonik  hatlara  yakın  olduğu  yerlerde
tümüyle  serpantinleşmiştir.  Birim  için  Soytürk  ve  Baştuğ
(1973)  Üst  Kretase,  Açıkbaş  ve  Baştuğ  (1975)  Jura,  Sungurlu
(1976,  sözlü  görüşme)  üst  Jura—Alt  Kretase,  Özkaya  (1978)
Kretase  yaşlarını  benimsemişlerdir.  Erdoğan  (1977)  Kretase
yaşlı  olduğunu  belirttiği  birimi  asbölümlere  ayırarak  haritala-
mıştır.  Guleman  grubunun,  Kampaniyen—Alt  Maastrihtiyen
yaşlı  Yüksekova  karmaşığı  ile  köken  ve  yaş  ilişkisi  olmalıdır
(Perinçek,  1979  c).  Erdoğan  (1977) tarafından Guleman grubu-
nun  üst  kesimi  olarak  haritalanan  bazaltlarda,  birimin  yaşının
öğrenilmesi  amacıyla  tortul  katkı  aranmış,  yastık  lavlı  bazalt
içinde  katkılar  oluşturan  kırmızı  kireç  taşından  Kampaniyen—
Maastrihtiyen  yaşları  alınmıştır.  Sözkonusu  kırmızı  kireçtaşımn
mostraları  Maden  kazası  kuzeybatısındaki  Kalan  mahallesinin
yakın  batısındadır.  Bitlis  metamorfitleri  üzerinde  görülen  Gu-
leman  grubunu  Maden  karmaşığı  ve  Hazar  formasyonu  (  =  Si-
maki  formasyonu)  diskordansla  örter.

Yüksekova  Karmaşığı:  İnceleme  alanında  yaygın  litoloji
tipi  bazalt,  spilit  ve  diyorittir.  Girbelek  dağının  kuzeyinde
yastık  lavlı  bazalt  içinde  Globotruncana'  h  kırmızı  renkli  kireç-
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taşı katkılarına  rastlanmıştır.  İnceleme  alanı  yakın  kuzeyinde 
ve kuzeybatısında  Yüksekova  karmaşığı  yukarıdaki  litoloji 
tiplerinden başka  gri—yeşilimsi  gri  kireçtaşı,  şeyil,  kumtaşı, 
piroklastik kayalar,  granit,  granodiyorit te  içerir.  Birimin oluşum 
yaşı  Kampaniyen—Alt  Maastrihtiyendir  (Perinçek, 1979 b).  Bitlis  
metamorfitleri  üzerine  gelen  Yüksekova  karmaşığını Hazar  
formasyonu  diskordansla  örter.

Hazar Formasyonu: (  =  Simaki  Formasyonu):  Gri  şeyil, 
marn, kumtaşı,  miltaşı  ardalanması  ile  temsil  edilir.  Flis  fasi-
yesindeki birim,  Palu—Karabegan  arasında  maksimum  kalın-
lığa (1500—2000  m.)  erişir.  Küçük  Akdağ  kuzeybatısında 
ve Kivenk  köyü  doğusunda  istifin  tabanında  yer  yer  görülen 
bol fosilli  kireçtaşı,  Maastrihtiyen  yaşını  vermiştir.  Arsat 
köyü batısında  istifin  tavanında  sınırlı  bir  alanda  görülen  ki-
reçtaşı da  aynı  yaştadır.  İki  kireçtaşı  arasında  kalan  fliş  istifin-
de fosil  bulmak  çok  güçtür.  Kireçtaşı  düzeylerinde  tanıtılan 
miktofosillerle istifin  tümünün  Maastrihtiyen  yaşlı  olduğu 
ispatlanmıştır. Hazar  formasyonu  nadiren  görülen  taban  çakıltaşı ile  
Bitlis  metamorfitleri,  Guleman  grubu  ve  Yüksekova karmaşığı üzerine  
gelir.  Maden  karmaşığı,  kırmızı  çakıltaşı kumtaşı—miltaşı ile  Hazar  
formasyonu  üzerine  gelirse  de  iki birimin konkordan  gözüktüğü  yerler  
de  vardır.

Maden Karmaşığı:  Birimin  çökelme  çanağı  sürekli  tekto-
nizmanın etkisinde  kalmıştır.  Olistostromal  akmalar,  volkanik 
etkinlik çanağın  özelliğidir.  Maden  karmaşığı,  çakıltaşı—kum-

taşı-miltaşı—marn—şeyil—gri Nummulites'li  kireçtaşı—koyu kırmızı
—açık yeşil  Globorotalia'lı  kireçtaşı,  yastık  lavlı  bazalttan oluşan  
litoloji  topluluğu  ile  temsil  edilir.  Bu  litoloji  tipleri düşey ve  yatay  
yönde  birbirleriyle  geçişlidir.  Bunlar  yer  yer düzenli bir  sıralanım  
gösterseler  de  genellikle  düzensiz  ardalanırlar. Kısa  mesafelerde  litoloji  
değişimi  olağandır.  Birimin sığda çökelmiş  bulunan  gri  kireçtaşı  açık  
deniz  yönünde  kayarak kendi  çanağına  olistolitler  vermiştir,  ya  da  
çökelme  ile yaşıt sığ  deniz  mikrofosilleri  türbiditler  şeklinde  akarak  
derin deniz çökelleri  arasındaki  biyoklastik  yapılışlı  kireçtaşı  katkı-
larını vermiştir.  Bu  kireç  taşında  fosillerin  tümü  kırıktır.  Maden 
karmaşığı Orta  Eosen  yaşlıdır.  Taban  çakıltaşı  ile  Bitlis—Pütürge 
metamorfitleri  ve  Guleman  grubu  üzerine  gelir.  Hazar formasyonu 
ile  olan  dokanak  karakteri  önce  de  belirtildiği gibi yer  yer  değişik  
gösterir.  Küçükbigra  tepe  güneyinde  Maden karmaşığı,  Çüngüş  
formasyonunun  altındadır.

Bitlis Metamorfîtleri:  Birim  Karabegan  ilçesi  kuzeyinde  Akdağ 
silsilesinin  hemen  batısında  Guleman  Grubu  ve  Yüksekova karmaşığı 
altına  girer.  6  km.  batıdaki  Girbelek  dağı  dolayında Yüksekova 
karmaşığı  altında  mostra  verir  (şekil  3).  Bu  alanda Yüksekova 
karmaşığını  diskordansla  örten  Hazar  formasyonu ( =  Simaki  
formasyonu  )  doğrudan  metamorfitler  üzerine  de gelir. Girbelek  dağı  
batısında  tekrar  üzerinde  bulunduğu  birimler altında  kaybolan  Bitlis  
metamorfitleri +-  22  km.  güneybatıda Bigra dağı  dolayında  tekrar  
yüzeylenir  (Şekil  4).  Bigra  dağı, Zigir tepe, Küçükbigra  tepe,  Koçan  
tepe, Dikenli  tepe ve Buban

Şekil  3.  Girbelek Dağı — Akdağ dolayının jeoloji haritası

Figure 3.  Geological  map  of the  vicinity  of  Girbelek Mountain  — Akdağ
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Şekil 4.  Birga dağı  — Dol  köyü dolayının jeoloji haritası

Figure 4.  Geological  map  of  the  vicinity  of  Bigra  Mountain  —  Dol  Village
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Şekil  5.  Dol  köyü  kuzeybatısındaki  Triyas  yaşlı  biriminin  dikme

kesiti.

lan  sunan  litoloji  topluluğu  bulunur.  Dikenli  tepe  tolayında
yeşil—bordo  silisleşmiş  şeyil,  metakuvarsit,  gri  kristalize  kireç-
taşı  düzensiz  ardalanır.  Üst  Triyas'ı  oluşturan  litoloji  topluluğu
yukarıda  özetlenen  ilişkileri  dışında  aşağıda  belirtilen  özellik-
leri  de sunar.

Figııre 5. Columnar  section  through  the  Triassic  aged  unit  in  the  north-

west of Dol  Village

köyü dolaylarındaki  yüzeylenme  alanında,  Bitlis  metamorfit-
leri, Üst  Triyas  yaşlı  litoloji  topluluğu  ile  temsil  edilir.  Bu  yazı 
Triyas yaşlı  istifin  tanıtımını  amaçladığından,  Bitlis  meta-
morfitlerinin Permiyen  ve  daha  yaşlı  birimlerinden  burada 
söz edilmeyecektir.

Dol köyü  kuzeyinde  Megalodon'  lu  kristalize  kireçtaşı  ve mermer 
yanal  ve  düşey  yönde  metabazalt  ile  giriktir.  Küçükbigra dağı  
dolayında  çürüme  yüzeyi  kahverengi  olan  yeşil,  yer yer süt  kuvars  
bantlı  serisit—kloritşist,  glokofan  şist  üzerine mermer, bunun  da  
üzerine  metadiyabaz  gelir.  Birga  dağı  ve Zığır tepeyi  oluşturan  
mermer—kristalize  kireçtaşı  üzerinde serisit şist,  metadiyabaz,  
silisleşmiş  şeyil,  silisleşmiş  kireçtaşı, radyolarit, radyolaryalı  
sileksitten  oluşan  yer  yer  kuvars  bant-

Dol köyü  kuzeyinde  kara—koyu  gri  kristalize  kireçtaşı—
mermer ile  bazalt  giriktir.  Altta  bulunan  bazalt  içinde  mermer 
mercekleri bulunur,  ayrıca  kireçtaşı  katmanları  yanal  yönde 
bazalt içinde  kamalanır.  Bu  litoloji  topluluğu  üstte  doğru  ye-
rini tümüyle  karbonatlara  bırakır  (şekil  5).  Kristalize  kireçtaşı 
yer yer  Megalodont  ve  mikro  fosillidir  (levha  I,  şekil  1). 
Megalodont kavkıları  özellikle  katmanın  üst  kesiminde  toplan-
mıştır. Kireçtaşının  doğrudan  bazalt  üzerine  geldiği  durumlar-
da katman  tabanında  bazalt  çakılcıkları  görülür.  Kireçtaşı, 
bazalt (levha  I,  şekil  1),  olistostromal  çakıltısı  (levha  I,  şe-
kil 5),  bordo—kahverengimsi  sarı  şeyil—miltaşı—çamurtaşı 
(Levha I,  Şekil  5)  katkılıdır.  Kireçtaşı  yer  yer  metavolkanit 
tarafından kesilir  (levha  I,  şekil  3).  Üst  Triyas  sedimantasyonu 
sırasında volkanik  etkinlik  ve  buna  bağlı  olarak  ortama  katılan 
bazalt, çökelmekte  olan,  henüz  sertleşmemiş  kireçtaşını  etki-
lemiş, breşoidal  doku  kazanan  kireçtaşının  çatlaklarını,  bazalt ve 
volkanizma  ile  ortama  katılan  eriyikler  doldurmuştur.  Böylece 
kireçtaşı;  hamurunu  koyu  renkli  volkanitlerin  oluşturduğu 
çakıltaşı görünümünü  kazanmıştır  (levha  I,  şekil  4).  Bazalt 
kireçtaşı içinde  cm.  boyutunda  sokulumlar  oluşturabildiği  gibi, 
tekçe kireçtaşı  parçalarını  içine  de  alabilmiştir.  Söz  konusu 
volkanizma ve  bununla  birlikte  gelişen  tektonizma  çökelmekte 
olan sedimanları  etkilemiş,  akma  heyelanları  oluşmuş  ve buna bağlı 
olarak  olistostromal  çakıltaşı  gelişmiştir.  İnceleme  ala-nında 
görülen  olistostromal  çakıltaşının  malzemesinin  daha çok Triyas  
yaşlı  gri—kara  kireçtaşı,  kahverengimsi  sarı-sarı kalkşist, radyalaryalı  
çört  ve  daha  az  oranda  volkanitler  oluşturmaktadır. Olistostromal  
çakıltaşı  tane  destekli  olabildiği gibi, yer  yer  volkanit  kökenli  
malzeme  bağlayıcı  görevini  yapmıştır. Çakıllar  kaba  kum—çakılcık  
boyutundan blok boyutuna kadar değişir  ve  hemen  hemen  tümü  
köşelidir,  boylanma  çok kötüdür.

Kireçtaşı kıt  fosillidir  ve  aşırı  yeniden  billurlaşma  nedeniyle 
mikro fosil  tayini  oldukça  güç  yapılmaktadır.  Karbonat  istifi dikkatli 
incelenmiş  cm.  boyutunda  fosilli  birkaç  zon  tesbit edilmiştir. Bu  
fosilli  zondan  alınan  numuneler  Paleontolog Ö. Özer  ve İ.  Sezgin  
tarafından incelenmiş ve Frondicularia sp, Trochammına sp,  
Earlandia  sp,  saptanmıştır.

Dol köyü  kuzeyinde kireçtaşında bol miktarda Megalodont 
bulunmaktadır. Megalodontların  Noriyen  katını  karakterize ettiği 
bilinmektedir.  Böylece  inceleme  alanındaki  bazalt  ve diyabaz 
yapılışlı  volkanitlerin  de  Üst  Triyas  yaşlı  olduğu  saptanmıştır.

Üst Triyas  yaşlı  olduğu  saptanan  litoloji  topluluğunun  da 
katıldığı Bitlis  metamorfitleri  üzerine  gelen  birimlerden  bir tanesi 
Yüksekova  karmaşığıdır.  Bu  ilişki  Şeyhmiran,  Soğana köyleri 
dolayında  bir  Akdağ  batısında  belirgindir.  Bigra  dağı kuzeybatısında 
ise  metamorfitler  üzerine  Guleman  grubu  gelir. Burada GD—GB  
uzanımlı  Bitlis  metamorfitlerinin  batısında oldukça kalın  ve  yaygın  
olarak  bulunan  Guleman  grubu  metamorfit mostrasının  doğu  ve  
kuzeydoğusunda  aniden  incelerek geçer ve yer  yer  de  
kamalandığından  Guleman  grubunu  diskordansla örten  Madden  
karmaşığının  doğrudan  doğruya  metamor-
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fitler üzerine  geldiği  görülür.  Akdağ  batısında  da  metamorfit-
ler üzerine  Guleman  grubu  gelir.  Girbelek  dağı  dolayında  meta-
morfitler üzerinde  bulunan  Yüksekova  karmaşığı  mostrada 
güneybatı yönünde  kamalanır  ve  Yüksekova  karmaşığını  dis-
ko rdansla  örten  Hazar  formasyonu  (  =  Simaki  formasyonu  ) 
Metamorfitleri de  örter.  Küçükbigra  dağı  güneybatısında  Üst 
Triyas yaşlı  metamorfitler  kamalanır.  Burada  metamorfitler 
Guleman grubu  üzerinde  sürüklenimlidir  ve  kendi  üzerlerinde de 
Guleman  grubu  vardır.  Metamorfitlerin  kamalanması  alttaki 
tektonik dokanak  boyunca  olmaktadır.  Buban  köyü  batısında 
Dikenli tepe  dolayında  Bitlis  metamorfitleri  Maden  karmaşığı 
ve Guleman  grubu üzerinde sürüklenimlidir.

TARTIŞMA

Bitlis metamorfitlerinin  batı  ucunda  görülen  volkanik  ara 
katkılı sedimanter  istif,  Üst  Triyas  esnasında  Arabistan  kıtasının 
kuzeyinde geliştiği  ileri  sürülen  (Dewey  ve  diğerleri,  1973) 
riftleşme olayının  önemli  bir  kanıtıdır.  Üst  Triyas'taki  riftleşme 
ile Arabistan  kıtasından  ayrılmış  bulunan  kuzeydeki  kıta, 
Anadolu kıtası  olarak  tanımlanmıştır.  Bitlis  metamorfitleri Anadolu 
kıtasının  bir  parçası  olup,  Dol  köyü  dolayında  görülen istif Üst  
Triyas  esnasında  Anadolu  kıtasının  güney  kenarında çökelmiştir.

Megalondont' lu  sığ  deniz  karbonatları  ile  birlikte  sileksit, 
kuvarsit, radyolarit,  silisleşmiş  şeyilden  oluşan  istifin  bulun-
ması ortamdaki  değişimi  göstermesi  bakımından  ilginçtir.

Triyas esnasında  kıta  kabuğunu  etkileyen  tansiyon  kuvvet-
lerinin etkisiyle  Anadolu  kıtası  ile  Arabistan  kıtası  zıt  yönde 
(şekil 6)  birbirinden  uzaklaşmaya  başlamıştır.  Riftleşmenin 
başlangıç evresinde  zayıflık  düzlemleri  boyunca  gelişen  blok 
faylanma ile  kıta  kabuğu  kırılmış,  çökmüş  ve  giderek  incelmiş-
tir. Sığ  ortam  koşulları  değişmiş,  açık  denizde  pelajik  fosilli 
sedimanlar durulmuştur.  Kıta  kabuğundaki  kırıklar  boyunca 
magmatik etkinlik  başlamış,  Üst  Triyas  yaşlı  çökeller  volkanit 
katkılar almışlardır.  Ortamdaki  tektonik  etkiniğin  artmasıyla 
sığda çökelmiş  yaşıt  çökeller,  açık  deniz  yönünde  akmış, 
olistostromal çakıltaşı  oluşmuştur.  Dol  köyü  kuzey—kuzey-
batısında görülen  bu  tip  çakıltaşının  özellikleri,  taşınmanın ızun 
mesafelerde  olmadığını  gösterir.  İnceleme  alanında  görülen istifte  tüf  
arakatkılarının  yaygın  olmaması  blok  faylanmayı ardalayacak olan  
riftleşme  olayının  henüz  başlamamış  olmasına bağlanabilir, ya  da  rift  
alanı  incelenen  alanın  oldukça  güneyinde almıştır.

Yazara göre  Dol  köyü  dolayında  görülen  istif  yukarıda özetlenen 
olaylar  dizisinin  ürünüdür.  İki  kıtayı  birbirinden  uzaklaş-

Şekil  6.  Üst  Triyas  esnasında  Arabistan—Anadolu  kıtasal  kabukları  arasında  gelişen  blok  faylanma  ve  riftleşme  olayını  gösterir
evrim  modeli  (Hutchinson  ve  Engels;  1970'den  yararlanılmıştır.)

Figure  6.  Evolutionary  model  showing  the  block—faulting  and  rifting  developed  between  the  Arabian  and  Anatolian  continental
crusts  during  Upper  Triassic.  (Modified  from  Hutchinson  and  Engels,  1970)
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tıran tansiyon  kuvvetlerinin  sürmesiyle  blok  faylanmayı  riftleşme 
takip  etmiş,  Arabistan  kıtası  ile  Anadolu  kıtası  arasında okyanus 
meydana  gelmiştir.

SONUÇLAR

Dol köyü  yakın  dolayında  yapılan bu  çalışma  ile  Üst  Triyas 
yaşlı diyabaz  ve  bazaltın  varlığı  öğrenilmiştir.  Bunlarla  yaşıt istif 
içindeki karbonatlarda  Megalodont  bulunarak  birimin  yaşı herhangi  
bir  tartışmayı  gerektirmeyecek  şekilde  belirlenmiştir. Anadolu kıtası  
ile  Arabistan  kıtası  arasındaki  okyanusun  Üst Triyas'ta açılmaya  
başladığı  (Dewey  ve  diğerleri,  1973)  görüşüne yazar  da  katılmış,  bu  
olayın  bir  kanıtı  olarak  Dol  köyü dolayındaki istif  gösterilmiştir.  
Mutki—Bitlik  dolayında  çalışan yerbilimciler tarafından  
haritalanan  birim  ile  inceleme  alanındaki Üst  Triyas  yaşlı  istif  
karşılaştırılmış, Üst  Kretase  ya  da  Triyas (?)  —  Üst  Jura  (?)  yaşlı  
olduğu  ileri  sürülen  istifin  bir  bölümünün Üst  Triyas  olabileceği  
olasılığı  tartışmaya  açılmıştır. Söz konusu  istifin  üst  kesiminde  yer  
alan  ve  alt  dokanağının tektonik olduğu  belirtilen  metagabro—
piroksenit—serpantinit yapılışlı kesim  ise  Guleman  grubu  ile  korele  
edilmiştir.

SUMMARY

This work  aims  to  identify  the  Upper  Triassic  aged  sequen-
ce interfingered  with  basalts  in  the  close  vincinity  of  the village 
Dol(Palu-Elazığ).

The Bitlis  metamorphic  rocks  dip  westwards  under  the 
allochthonous units  and  the  overlying  Upper  Cretaceous  flysch 
in the  northeastern  parts  of  the studied  area.  Their  first  outc-
rops can  be  observed  in  the  area  6  kilometers  west  and  the 
second ones  in the northwest  of  the village Dol.

The megalodont—bearing  crystalline  limestones  in  the 
studied area  are  interfingered  with  basalts  both  laterally  and 
vertically. The  limestones  which  pinch—-out  inside  the  basalts 
occasionally form  lenses.  The  basalt  is  intercalated  with  the 
limestones and  occasionally  cuts  through  them?  Basalts  and 
the solutions  involved  in  the  environment  by  means  of  volca-
nism fill  the  fractures  of  the  yet  unconsolidated  limestones 
which have  gained  a  breccioidal matrix  by means of  the domina-
ting tectonism  in  the  environment.  The  limestones  contain 
basalt pebbles  where they  line  on  tof  of basalts. The  are  olistost-
romal conglomerate  inclusions  inside  the  sequence.  The  ele-
ments of  these conglomerates  are  volcanic  rocks  and  sediments 
of the same  age.  Basalts  occasionally  act  as  a  binding  element.

The microfossils  and  the  megalodonts  found  in  the  cryst-
alline limestones  show  that  the  age  of  the unit  is  Norian.  No 
fossils have  been  recorded  inside  tpe  purgle—red  shalemudsto-
ne—siltstones which  form  inelusions  inside  the  carbonate 
sequence.

While sericite—chlorite  schists  are  observed  under  the 
sequence composed  of  crystalline  limestones,  metadiabase 
can be  seen  on  top  of  it. It  is  observed  that  irregularly  interca-
lated sericite  schist,  silexite,  silicified  shale,  tuff,  rodiolarite 
and meta—diabase  all  together  lie  on  top  of  the recrystallized 
carbonate sequence.

The subject  of  this paper,  the  Upper  Triassic aged  sequence 
is within  the  Bitlis  metamorphic  rocks.  On  top  of  the Bitlis 
metamorphic rocks  one  can  observe:  1)  Cretaceous  aged  ultra-
basic rocks  (Guleman group), 2)  Campanian—Lower  Maastrich-
tian aged  basalt  (Yüksekova  Complex),  3)  Maastrichtian  aged 
flysch (Hazar  formation),  4)  Middle  Eocene  aged  sedimentary

complex  with  volcanic  inclusions  (Maden  complex).  All  these
units  can  either  be  on  top  of the  metamorphic  rocks  in  the
order  represented  by  the  numbers  above  all  together,  or  each
of  these  units  can  separately  and  directly  lie  on  top  of  the
Bitlis  metamorphic  rocks.  The  basalts  which  form  the  upper
section  of the  ultrabasic  rocks  bear  red  limestones  inclusions.
Campanian—Maastrichtian  age  hes  been  given  to  these  limes-
tones.

The  sedimentary  sequence  with  volcanic  intercalations
observed  in  the  vicinity  of  the  village  Dol  is  an  important
evidence  of  rifting  which  had  developed  on  the  continental
crust  in  the  northern  extension of the Arabian continent during
Upper Triassic.  Thus, the Anatolian continent  has been broken
off the  Arabian  continent  and these two  continents  have  moved
away  îroaı  each  other  in  opposite  directions.  The  tensional
forces  whicn  affected  the  continental  crust  at  the  beginning
of  rifting  have  caused  the  continental  crust  to  break  along  the
weak  planes  forming  block  faulting  and  thinning  of the  conti-
nental  crust.  The  magmatic  activity  developing  along  these
faults  added  volcanic  inclusions  into  the  Upper  Triassic  aged
sediments.
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LEVHA I

Sekil1. Megalodontların  yakından  görünüşü.

Şekil 2.  Triyas  yaşlı  kireçtaşı  katmanları  arasındaki  bazalt  katkısının
görünüşü.

Şekil 3.  Şeklin  sağında  megalodontlu  kireçtaşı,  solunda  bu  kireçtaşını
kesen  volkanit  görülmektedir.

Şekil 4.  Breşoidal  doku  kazanmış  kireçtaşının  görünüşü.  Volkanit etkinlik 
ile  breşoidal  doku  kazanan  kireçtaşnın  çatlaklarını bazalt ve  volkanizma ile 
ortama katılan eriyikler  doldurmuştur.

Şekil 5. Şekilde,  altta  solda  gri  bazalt (a) görülmektedir.  Bunun üzerine
yanal  yönde  kamalanan  açık  gri  kireçtaşı  (b)  gelir.  Daha
üstte  koyu  gri  silisleşmiş  şeyil  (c)  ve  açık  gri  kireçtaşı  (d)
vardır.

Şekil 6. Olistostromal  çakıltaşının  görünüşü.  Çakıllar  yaşıt  birimden
derlenmiştir.

PLATE I

Figure  1.  A close look on the megalodonts.

Figure  2.  Basaltic  inclusion  between  the  Triassic  aged  limestone  beds.

Figure 3.  Limestone  with  megalodonts  can  be  seen  at  the  right—hand
side  of  the  figure  while  the  volcanic  rock  that  cuts  through
this limestone can be  observed at the left—hand  side.

Figure 4.  Limestone  with  superimposed  breccioid  texture,  Basalts  and
solutions  included  in  the  environment  by  means  of  volcanism
fill  the  fractures  of  the  limestone  which  has  gained  its  brec-
cioid texture as a result of volcanis activities.

Figure  5.  Grey  baslats  (a)  can  be  seen  at  the  lower  left  corner  of  the
figure,  Light—grey  limestone  (b)  laterally  pinching—out  comes
on  top  of  these  basats.  Dark—grey  silicified  shales  (c)  and
light—grey limestones (d)  lie on top.

Figure 6.  Olistostromal  conglomerates.  Pebbles are derived of the equiva-
lent aged unit.
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Orta Anadolu  Masifinin  Kuzeydoğusunda
(Akdağmadeni Yozgat)  Etkili  Olan  Bölgesel
Metamorfizmanın İncelenmesi.*

A study  on  regional  metamorphism of  northeastern  part  of  Central  Anatolian  massif  (Akdağmadeni,  Yozgat)

Yavuz ERKAN  Hacettepe  Üniversitesi,  Yerbilimleri  Enstitüsü,  Bey  tepe,  Ankara

ÖZ: Bu  çalışmada  Akdağmadeni  doğusundaki  (Yozgat  İ35-c2  paftasında)  granit  intrüzyonu  çevresinde  gelişen  cevherleşmeyi konu alan  bir  
araştırmadan  elde  edilen,  bölgesel  metamorfizmaya  ilişkin  bazı  veriler  sunulmaktadır.

İnceleme alanı,  orta  kısmında  bir  granit  intrüzyonu  yer  alan,  güneybatıya  dalımlı  antiklinal  şeklinde  bir  yapıya sahiptir.  İntrüzyon 
çevresinde  bulunan  başlıca  kalsilikatik  gnays,  mermer,  kuvarsit/kuvarsşist,  gnays  ve  amfibolit  şeklinde  gruplandırılabilen kayaçlardan belirgin  
bir  kontakt  metamorfizma  gelişmiştir.  Kalksilikatik  gnayslarda  kalsit+diyopsit+skapolit+plajiyoklaz+titanit, gnayslarda sillimanit
+ortoklaz  parajenezlerine  rastlanılmıştır.  Gnayslardaki  biyotitlerin  kızıl—kahverengi,  amfibolitlerdeki hornblendlerin kahverengi—yeşil  
pleokroyizma  rengine  sahip  oldukları  saptanmıştır.  Bu  kayaçlarda  mevcut  mineral  topluluklarının tümü bölgede  yüksek  mertebeli  bir  
bölgesel  metamorfizmaya  işaret  etmektedir.

Petrolojik verilerin  değerlendirilmesi  ile  burada,  daha  önceki  araştırıcıların  yaptığı  şekilde,  bölgesel  metamorfik  kayaçları,  taban ve  
tavan  serisi  şeklinde  ayırmak  ve  bunları  haritalamak,  önce  yüksek  mertebeli  bir  metamorfizmanın,  sonra  düşük  mertebeli metamorfizmanın 
etkili  olduğundan  söz  etmek  olası  görülmemektedir.

İncelenen bölgede  yaklaşık  1500  m  üzerinde  bir  kalınlığa  sahip,  yer  yer  pelitik  seviyeler  içeren  karbonatlı  bir  seri,  Kırşehir yöresinde 
olduğu  gibi,  orta  basınç/yüksek  sıcaklık  metamorfizmasına  uğramıştır.  Burada  herhangi  bir  metamorfik  zonlanma  ayırt etmek olası  değildir  
ve  kayaçların  tümünün  aynı  metamorfizma  mertebesine  sahip  bir  metamorfizma  zonuna  ait  oldukları  kabul edilebilir.

ABSTRACT: In  this  paper,  some  data  related  to  the  regional  metamorphism,  obtained  during  a  study  on  mineralization  around a granite  
intrusion  in the east  of  Akdağmadeni (Yozgat  Î35—c2  sheets),  are  presented.

The study  area  has  a southwest  plunging  anticlinal  structure with  a granite  intrusion in  the center.  Indications of  contact meta-
morphism in  the  rock  groups,  namely  calcsilicatic  gneiss,  marble,  quartzite/quartzschist,  gneiss  and amphibolite  around  the granite 
intrusion, are  clearly  seen.  Calcite+diopside+scapolite+plagioclase+sphene  paragenesis  in the calcsilicatic  gneisses,  and  sillimanite+ 
orthoclase paragenesis  in  the  gneisses  are  observed.  Reddish—brown  pleochroism  color  in  biotites  of  the gneisses,  and  brownish-
green pleochroism  color  in  hornblendes  of  the  amphibolites  were  determined.  All  the  mineral  groups  which  exist  in  the  above 
mentioned rocks indicate a high  degree  of regional  metamorphism in the area.

On the  basis  of  the petrological  data  obtained  in  this  study,  it  is  not  possible,  as  it was  done  by  some previous  investigtors,  to 
divide the  regional  metamorphic  rocks  as  upper  and  lower  series  and  to  map  them  as  such.  It  is  not  also  possible  to  state  that 
initially a  high  degree  of  metamorphism, has  been effective  in  the  area.

In the  study  area,  a  carbonaceous  series  with  about  1500  m  thickness  wnich  includes  some  pelitic  layers,  had  been  subjected to an  
intermediate  pressure/high  temperature  metamorphism,  as  it  is  in the vicinity of  Kırşehir. It  was not  possible to  differentiate any 
metamorphic  zoning  in  the  study  area;  and  it  is  accepted  that  all  the  rocks  in  the area  belong  to  a  single  metamorphic zone.

'* 34.  Türkiye  Jeoloji Bilimsel  ve Teknik  Kurultayında  tebliğ olarak  sunulmuştur.
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Orta Anadoluda,  Eosen  öncesi  formasyonlar  ile  ilişkileri 
tartışmalı olan  ve  genellikle  Tersiyer  yaşlı  seriler  ile  çevrilmiş 
durumda bulunan  metamorfik  kütleler  yer  almaktadır.  Bu 
kütlelerin "Orta  Anadolu  Masifi"  "Kırşehir  Masifi"  veya  "Kı-
zılırmak Masifi"  şeklinde  adlandırılan  büyük  bir  metamorfik 
masife ait  oldukları  kabul  edilmektedir.  Akdağmadeni  yöresinde 
ve Kuzey  Anadolu  Fay  zonunun  güneyinde  yer  alan  metamor-
fik seriler  bu  masifin  kuzeydoğu  kısmını  teşkil  etmektedir. 
Masifin güneybatısında,  Kırşehir  Yöresinde  bulunan  metamorfik 
serilerin incelenmesi  ile  buradaki  kayaç  grupları  başlıca  mermer, 
kalkşist, kuvarsit,  kuvarsşist,  gnays,  mikaşist,  amfibolit,  kalksilikatik 
gnays  şeklinde  sekiz  grup  altında  toplanmış,  ayrıca mineral 
parajenezlerine  ve  minerallerin  kimyasal  bileşimlerinde gösterdikleri 
değişikliklere  dayanılarak  bu  bölgede  üç  metamorfizma zonunun  
varlığı  da  saptanmıştır (Erkan,  1976  a  ve b). Akdağmadeni 
yöresindeki  metamorfiklerin  incelenmesi  ile  bu masifin kuzeydoğu  
ve  güneydoğusu  arasında  petrolojik  bir korelasyon yapılması,  
böylece  Kırşehir—Akdağmadeni  dolayındaki metamorfiklerin  bir  
bütün  teşkil  edip  etmedikleri  petrolojik kıyaslamalar  ile  ortaya  
çıkarılabilir.

Bu çalışmada,  Akdağmadeni  yöresinde  değişik  kalınlık-
larda bant  ve  mercekler  şeklinde  bulunan  mermerlerde,  grani-
tik intrüzyona  bağlı  olarak  gelişen  cevherleşmeleri  konu  alan  ve 
ileride yayınlanacak  bir  çalışmadan  elde  edilen,  bölgesel  meta-
morfizmaya ilişkin  bazı  veriler  sunulmaktadır.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Akdağmadeni yöresinin  jeolojik  incelenmesi  bölgede 
önemli maden  yataklarının  bulunması  nedeni  ile  değişik  araş-
tırıcılar tarafından  ayrıntılı  bir  biçimde  yapılmıştır.  Meta-
morfik seri  üzerinde  ilk  ayrıntılı  bilgi  Pollak  (1958)  tarafından 
verilmekte ve  bu  araştırıcı  metamorfik  kütleyi  stratigrafik  olarak 
üç seriye  ayırmaktadır.  Buna  göre  en  altta  kuvarsit,  mermer, 
mika—gnays gibi  kayaçlardan  ibaret  bir  "Temel  Serisi"  bulun-
makta, bunun  üzerine  diskordan  olarak  bir  mermer  serisi  gel-
mekte ve  en  üstte  de  mikaşist,  mika—kuvarsit  şeklinde  bir  "Ta-
van Serisi"  bulunmaktadır.  Vache  (1962)  de  bu  bölümlemeyi 
benimsiyerek Akdağmadeni  bölgesinde  iki  farklı  metamorfiz-
manın geliştiğini,  önce  alttaki  temel  serisinin  mezo—katazonal 
koşullar altında  bölgesel  metamorfizmaya  uğradığını  (prevaris-
tik), orta  ve  tavan  serilerini  teşkil  eden  kayaçların  ise  transgres-
sif olarak  bu  temel  serisinin  üzerine  geldikten  sonra  epizonal 
koşullar altında  bir  bölgesel  metamorfizma  geçirdiğini  (varistik) 
ifade etmektedir.  Erkan  (1975)  Akdağmadeni  yöresinde, 
Kırşehir Bölgesinde  rastlanılan  mineral  topluluklarına  benzer 
topluluklar bulunduğunu,  sillimanit+ortoklaz  ve  ayrıca  Kır-
şehir yöresinde  rastlanılmayan  disten+stavrolit  topluluğu 
nedeni ile  bu  bölgede  metamorfizma  basıncının  daha  yüksek 
olması gerektiğini  belirtmektedir.

BÖLGEDEKİ KAYAÇ GURUPLARI

Akdağmadeni doğusunda  Yozgat  İ35-c2  paftasında  yer alan 
bölgedeki  (Şekil  1)  bölgesel  metamorfik  kayaçların  genellikle 
metasedimanter  nitelikte  oldukları  mineralojik  bileşimlerine 
dayanılarak  ileri  sürülebilir.  Bölgede  kalksilikatik  gnays, mermer, 
kuvarsit,  amfibolit,  gnays  şeklinde  beş  grup  altında toplanabilen 
kayaçlar  yer  almaktadır.  Bu  kayaçların  genç  bir granit 
intrüzyonundan  geniş  ölçüde  etkilendikleri  kontakt zonlarında 
belirgin  bir  şekilde  görülmektedir.  Kontakt  zonlarında hornfels,  
kalksilikatfels,  granatfels,  diyopsitfels  şek-

linde gruplandırılabilen  kontakt  metamorfik  kayaçlar  oluş-
muş, ayrıca  bölgesel  metamorfik  kayaç  minerallerinin  de  kıs-
men değişikliğe  uğradığı  saptanmıştır.

Ekseni kuzeydoğu—güneybatı  yönünde  uzanan  ve  güney-
batıya dalımlı  bir  antiklinal  şeklinde  olan  bölgede  granitik 
kayaçlar antiklinalin  çekirdeğini  oluşturmaktadır.  Bölgedeki 
bu yapısal  özelliğin,  kubbe  şeklinde  olan  granit  intrüzyonu  ile 
gelişmesi olasıdır.  Antiklinalin  kuzey  kanadının  büyük  bir 
kısmını ve  güney  kanadının  daha  az  bir  bölümünü  kalksilikatik 
kayaçlar oluşturmaktadır.  Güney  kanadında  daha  çok  mermer 
ve daha  az  oranlarda  gnayslara  rastlanılmaktadır.  Magmatik 
faaliyetlere bağlı  olarak  gelişen  cevherleşmeye  güneyde  rast-
lanılmasının nedeninin,  mermerlerin  yayılımı  ile  ilgili  olduğu 
şekilde ortaya  çıkmaktadır.

Kalksilikatik Gnays

İnceleme alanında  en  yaygın  kayaç  türünü  oluşturur.  Ti-
pik olarak  özellikle  Boğa  Tepe  kuzeyinde,  Sorguncuk  Dere 
ve kollarında  mermerler  ile  ara  katkılı  olarak  görülür.  Burada 
kuzeydoğu—güneybatı doğrultusuna  ve  ortalama  52°  kuzey-
batıya eğimli  bir  foliasyona  sahip,  yaklaşık  1500  m  kalınlığında, 
mermer amfibolit  ve  mika—gnayslar  ile  arakatkılı  bir  kalksilika-
tik gnays  kütlesi  yer  almaktadır.  Bu  kayaçlar  genellikle  orta 
koyulukta gri  (N4)*  ve  yeşilimsi  gri  (5G  2/1)  renklere  sahiptir. 
Mineralojik bileşimleri  kalsit+diyopsit+plajiyoklaz+skapolit+ 
titanik+kuvars+opak mineraller+biyotit+granat şeklindedir. Di-
yopsit ve  skapolit  gibi  Ca—Mg  silikat  minerallerinin,  granit 
intrüzyanonundan çok  uzak  mesafelerde,  herhangi  bir  kontakt 
metamorfizma etkisi  taşımayan  kayaçlar  içinde  bulunmaları, 
bunların bölgesel  metamorfizma  ürünü  olduklarını  açıkça  gös-
termektedir.

Mineral topluluklarına  dayanılarak,  pelitik  karbonatlı 
kayaçlardan itibaren  oluştuğu  ifade  edilebilen  bu  kayaçlarda 
belirtilen mineraller  incekesitte  değişik  oranlarda  temsil  edil-
mektedir. Makroskopik  ölçekte  kalsitin  bazı  seviyelerde  bol olarak 
bulunduğu,  bazı  seviyelerde  ise  diğer  Ca—Mg  silikatlarının 
zenginleşmiş  olduğu  gözlenmektedir.  Buna  bağlı  olarak muhtemel 
birincil  sedimanter  özelliği  aksettiren  bileşimsel  bir bantlaşmanın 
varlığı  bu  şekilde  ortaya  çıkmaktadır.  Oldukça değişik kalınlıklarda  
olan  bu  bileşimsel  bantlaşma  nedeni  ile kayacın kantitatif  
mineralojik  bileşimini  saptamak  olanaksızdır.

Granit intrüzyonunun  kontakt  zonuna  yakın  kısımlarda 
diyopsitin uralitleştiği,  bazı  kesitlerde  karbonatlaştığı,  kontakt 
zonundan uzaklaştıkça  diyopsit  minerallerinin  herhangi  bir 
bozunma izi  taşımıyan  ksenoblastik  taneler  halinde  bulunduğu 
gözlenmektedir. Plajiyoklazlar  andezin/labrador  bileşimindedir. 
Polisentetik ikizlenme  gösteren  kristalleri  nisbeten  azdır.  Kon-
takt zonuna  yakın  olan  kayaçlarda  serisitleşme  göstermektedir. 
Skapolit ksenoblastik  taneler  halinde  bulunan  diğer  olağan  bir 
bileşendir. Bu  bileşenler  dışında  renksiz,  açık  yeşil,  çubuksu 
tremolit/aktinolit; bazı  kesitlerde  kısmen  veya  büyük  ölçüde 
kloritleşmiş, kahverengi,  bazen  kızıl  kahverengi  biyotit  ile 
granat minerallerine  de  rastlanılmaktadır.  Tali  bileşen  olarak 
tipik eşkenardörtgen,  çoğunlukla  yuvarlak  şekillere  sahip 
titanit, az  miktarda  apatit  ve opak  mineraller  de  görülmektedir.

Amfibolit

Amfibolitlere mermer  ve  kalksilikatik  gnayslar  arasında  dm 
den birkaç  metreye  kadar  değişen  kalınlıklarda  bant ve mercek-
ler şeklinde  rastlanılmaktadır.  Makroskopik  olarak  koyu  yeşi-

Kayaç  renklerinin  tanımlanmasında  Geol.  Soc.  America  1963  "Kayaç  Renk Albümü" kullanılmıştır.
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Şekil  1.  İnceleme alanının jeoloji haritası.

Figure  I.  Geological  map of studied are.

limsi  gri  (5GY  4/1),  yeşilimsi  siyah  (5GY  2/1  ve  5G  2/1),
grimsi  siyah  (N2)  renklere  sahiptir.  Masif  görünüme  sahip
olanlar  dışında  herhangi  bir  yönlenme  göstermiyen  amfibolitle-
re  de  rastlanılmaktadır.  Mineralojik  bileşimi  hornblend+plaji-
yoklaz+apatit+opak mineraller+kalsit+kuvars+diyopsit+granat+
titanit  şeklindedir.

Homblendler,  özellikle  kahverengimsi  bir  renk  tonuna
sahip  yeşil  renkleri  ile  dikkati  çekmektedir.  Plajiyoklazlar
oligoklaz/andezin  arasında  değişen  bir  bileşime  sahip  ksenob-
lastik  taneler  halinde  bulunmaktadır.  Kayaç  bileşimine  katılan
minerallerin  çoğunun,  intrüzyon  kontaktından  uzaklığa  bağlı
olarak  az  veya  çok  oranlarda  gelişmiş  kloritleşme,  karbonat-
laşma  serisitleşme  şeklinde  gelişen  bozunma  gösterdikleri  de
gözlenmektedir.

Mermer

Bölgede  yaygın  olarak  bulunan  diğer  bir  kayaç  grubunu
özellikle  intrüzyonun  güneyinde  yer  alan  ve  magmetik  faaliyet
ile  ilgili  cevherleşme  ve  mineralleşmeleri  tipik  olarak  içeren
mermerler  oluşturmaktadır.  Çoğunlukla  beyaz  (N9)  renkli

olan  mermerlerin  makroskopik  olarak  yönlenme  göstermediği,
küçük/orta  arasında  değişen  tane  büyüklüklerine  sahip  olduğu,
kaba  bölünme  gösterdikleri  gözlenmektedir.  Mikroskopik
olarak  granoblastik  bir  yapıya  sahip  olan  mermerlerin  ana  bi-
leşenini  ksenoblastik  kalsit  oluşturmakta,  bunun  yanısıra  kö-
ken  kayaçtaki  impüritelere  bağlı  olarak  kuvars+tremolit/ak-
tinolit+muskovit+klorit+epidot+opak  minerallere  rastlanılmak-
tadır.  Ancak  intrüzyondan  geniş  ölçüde  etkilenmeleri,  skarnlaş-
manın  Akdağmadeni  doğusunda  kalan  bölgede  çok  etkin  bi-
çimde  gelişmiş  olması  bölgesel  metamorfik  mineral  prajenez-
lerinin  ayırt  edilmesini  olanaksızlaştırmaktadır.  Akdağmadeni-
nin  batı  ve  güneyinde  bulunan  diğer  mermerler  içinde  tipik
olarak  idiyoblastik  grafit  pullarına  da  rastlanılmaktadır.

Kuvarsit/Kuvarsşist

Metakarbonatlar  ve  gnayslar  arasında  yer  yer  ince  bant
ve  mercekler  halinde  görülen  kuvarsitler  gri/beyaz  arasında
değişen  renklere  sahiptir.  Başlıca  kuvast+kalsit+muskovit+
apatit+opak  mineraller+titanit  şeklinde  bir  mineralojik  bi-
leşime  sahip  olan  bu  kayaçlar  önemli  bir  kayaç  grubu  teşkil
etmemektedirler.
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Gnays

Metakarbonatlar ile  beraber  bazen  çok  kalın,  bazen  ince 
seviyeler oluşturan  gnayslar  mevcut  koyu  renkli  mineral  türüne 
bağlı olarak  siyah  /yeşil  renk  tonlarına  sahip  gri/beyaz  renkler 
göstermektedir. Genellikle  küçük  taneli  olan,  açık  ve  koyu renkli 
bileşenlerin  ince  bant  ve  mercekler  şeklinde  kayaçta zenginleştiği 
görülen  gnayslarda  anateksiye  işaret  edecek  pegmatitik bileşimdeki  
bant  ve  merceklere  rastlanılmamıştır. Kayaç kaba  bir  bölünme (  >  
1  cm  )  gösterir  ve nisbeten  serttir.

Mikroskopik olarak  granoblastik,  lepido—granoblastik, nemato
—granoblastik, fîbro  granoblastik  yapıların  saptandığı gnaysların ana  
bileşenlerini  kuvars+plajiyoklaz+ortaklaz+biyotit+granat
+muskovit+ hornblend+silimanit  oluşturmakta,  tali olarak da  
apatit+opak  mineraller+titanit+zirkon  minerallerine 
rastlanılmaktadır.

Plajiyoklazlar oligoklaz/andezin  bileşiminde  olup  polisen-
tetik ikizlenmeye  az  olarak  rastlanılmaktadır.  Minerallerde 
zayıf bir  ters  zonlu  yapının  varlığı  da  saptanmaktadır.  Işıkkırma 
indisleri dikkate  alınmadığı  takdirde  ortoklaz  mineralleri  ile 
kolayca karıştırılan  bu  minerallerin  modal  bileşimlerinin  saptan-
masında boyama  yöntemine başvurulması  gerekir.

Kuvars dalgalı  sönme  gösteren  ksenoblastik  taneler  ha-
linde dağınık  olarak  diğer  mineraller  arasında  bulunmaktadır.

Gnayslarda koyu  renkli  bileşen  olarak  saptanabilen  en 
olağan mineral  biyotittir.  Bölgedeki  biyotitlerin  büyük  bir 
kısmının kızıl  kahverengi  bir  renk  ve  belirgin  pleokroizma  gös-
termeleri çok  tipik  bir  özelliktir.  Bazı  örneklerde  ve  daha  az 
oranlarda bulunan  muskovit  ile  beraber  yönlenmiş  olarak 
ince—uzun yapraksı  kristaller  halinde  bulunmaktadır.  Daha 
çok biyotit  içeren  örneklerde  idiyoblastik  taneler  halinde  bu-
lunan granat  izotroptur  ve  piralspit  grubu  minerallerindendir.

Hornblend  yeşil  renkli  ve  çubuksu  mineraller  halinde
çoğunlukla biyotit  içeren  örneklerde bulunmaktadır.  j

Sillimanite tipik  olarak  ince-uzun,  iğnemsi,  lifsel  kristaller 
halinde bazı  gnays  örneklerinde  yönlenmiş  olarak  rastlanıl-
maktadır.

Kay aç  bileşenlerinin  kontakt  metamorfizma  ile  etkilendiği, 
feldispatların serisitleştiği,  biyotitlerde  kloritleşme,  sillimanitte 
tipik olarak  serîsitleşmelerin  gelişmiş  olduğu  gözlenmektedir.

PETROLOJİK YORUMLAMALAR

Akdağmadeni doğusunda  kalan  bölgenin,  orta  kısmında 
bir granit  intrüzyonu  yer  alan,  güneybatıya  dalımlı  bir  antik  -linal 
şeklinde  yapıya  sahip  olduğu  daha  önce  belirtilmişti. İntrüzyon 
çevresinde  bulunan  kayaç  grupları  kontakt  metamorfizmadan geniş  
ölçüde  etkilenmişlerdir.  Görünür  granit intrüzyonundan itibaren  
bazı  yerlerde  1—2  km  kadar  olabilen çok geniş  bir  kontakt  zonunun  
varlığı,  intrüzyonun  bu  bölgedeki derinliğinin  fazla  olmadığına  ve  
üzerindeki  örtünün erozyon ile  kaldırılmadığına  işaret  etmektedir.  
Bölgedeki kontakt metamorfizma  ve  cevherleşme  ayrı  bir  
çalışmanın konusunu teşkil  etmekte  olduğundan  bunlara  burada  
değinilmiyecektir.

Bölgedeki litolojik  birimlerden,  yer  yer  pelitik  seviyeler içeren 
oldukça  kalın  bir  karbonatlı  serinin  bölgesel  metamorfizmaya 
uğradığı,  daha  sonra  genç  bir  granit  intrüzyonundan etkilendiği 
ortaya  çıkmaktadır.

Kalksilikatik gnayslarda  yaygın  olarak  ve  bazı  bantlarda 
zenginleşmiş halde  skapolit  minerallerine  rastlanılmış  olması 
petrolojik yönden  çok  ilginçtir.  Bu  kayaçlarda  görülen  skapo-
lit+diyopsit+plajiyoklaz+kalsit+titanit parajenezinin  Kırşehir 
yöresindeki kalksilikatik  kayaçlarda  da  bulunduğu  (Erkan, 
1976 a)  ve  bu  mineral  topluluklarının,  doğada  başka  bölgelerde 
de Amfibolit  fasiyesi  koşulları  altında  oluşmuş  kayaçlarda  sap-
tanmış mineral  topluluklarına  uyduğu  görülmektedir  (Trom-
msdorf, 1966,  Shaw,  1960,  Ramsay  ve  Davitson,  1970).  Böl-
gesel metamorfik  kalksilikatik  gnays  ve  skapolitlerin  kimyasal 
bileşimlerinde yapılan  incelemeler,  köken  kayaçta  CaO  ve Na2O 
miktarlarının  bağıl  bolluğunun  ve  ortamda  mevcut H2O, CO2,  
SO3,  Cl,  F  ve  diğer  uçucu  bileşenlerin  skapolit oluşumu ve  bileşimi  
üzerinde  etkisi  olduğunu  göstermektedir (Sobolev, 1972,  Hietanen,  
1967,  Ramsay  ve  Davitson,  1970, Serdyuchenko, 1975).

Daha önceki  çalışmalarda,  inceleme  alanında  çok  kalın bir seri  
oluşturan  bu  kay  açların,  dolay  ısı  ile  belirtilen  mineral 
topluluklarının kontakt  metamorfizma  ile  oluştuğu  ileri  sürül-
mektedir (Vache,  1962).  Kontakt  metamorfizma  etkilerini 
intrüzyonun yakın  çevresindeki  kayaçlarda  çok  belirgin  bir şekilde 
ayırt  etmek,  kayaç  minerallerinde  kloritleşme,  uralitleşme, 
serisitleşme,  karbonatlaşma  v.b.  şekilde  gelişen  retrograd 
metamorfizma  olarak  kabul  edilebilecek  bazı  değişimleri ayırt etmek  
olasıdır.  İntrüzyondan  çok  uzak  mesafelerde,  belirtilen Ca—silikat  
minerallerinin  bulunması  ve  kayaçlarda ornatma, bozunma  gibi  
süreçlerin  izlerine  rastlanılmaması bunların oluşumlarının  kontakt  
metamorfizma  ile  ilgili  olmadığını açıkça  göstermektedir.

Bölgede diğer  araştırıcılar  tarafından  (Pollak,  1958, Vache, 
1962)  temel  ve  tavan  serisi  olarak  adlandırılan  kayaçlar arasında  
petrolojik  açıdan  herhangi  bir  farkın  bulunmadığı saptanmıştır.  
Temel  serisinin  gnays  amfibolit,  tavan  serisinin kuvarsit,  mermer,  
mikaşist  olduğu  şeklindeki  ayırımları kabul etmek  olası  değildir.  Her  
iki  seriye  ait  kayaç  gruplarının birbirine geçiş  göstermeleri,  
aralarında  yapısal  jeolojik  bir  sınırın (faylanma,  diskordans  gibi)  
bulunmadığını  veya  daha  önce mevcut olsa  bile  bunun  son  bölgesel  
metamorfizma  ile  ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

Bu kayaçlarda mevcut mineral topluluklarının tümü bölgede 
yüksek mertebeli  bir  bölgesel  metamorfizmaya  işaret  etmektedir. 
Özellikle  daha  önce  belirtilen  diyopsit+skapolit+kalsit+ titanit 
parajenezine  Kırşehir  Bölgesinde  "An30  +diyopsit" ve diyopsit
+kalsit"  izogradları  ile  başlayan  İkinci  Metamorfizma Zonunda  da  
rastlanılması  nedeni  ile  her  iki  yörenin  metamorfizma koşulları  
birbirleri  ile  kıyaslanabilir  (Erkan,  1976  a). Ayrıca Akdağmadeni  
yöresinde  kalksilikatik  gnayslar,  ile  beraber görülen  gnayslarda  
sillimanit+ortoklaz  topluluğuna  rastlanılması, biyotit  
minerallerinin  kızıl  kahverengi,  amfibolitlerdeki hornblendlerin 
tipik  hahverengimsi  yeşil  pleokroizma  renklerine sahip oluşu,  
bölgede  anateksiye  işaret  eden  pegmatitit  bant ve damarlara  
rastlanılmamış olması  da  çok  ilginçtir.

Disten mineraline  bu  yörede  rastlanılmamıştır.  Ancak 
Akdağmadeni güneyinde  stavrolit+disten  parajenezine  rastlanıldığı 
ifade  edilmektedir  (Erkan,  1975).  İnceleme  alanında ise bölgesel  
metamorfik  oluşumlu  sillimanit+ortoklaz  topluluğuna 
rastlanılmaktadır.  Bu  kayaçlardaki  sillimanit  minerallerinin 
kontakt  metamorfizma  esnasında  etkili,  nisbeten  düşük fiziksel 
koşullar  altında  veya  hidrotermal  etkenlerle  alkali olarak (Tröger,  
1969)  serisitleştiği  de  görülmektedir.

Metamorfizma mertebesinin  yükselmesi  ile  hornblend 
minerallerinin kimyasal  bileşimlerindeki  değişikliklere,  özellik-
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le Ti  içeriğine  bağlı  olarak,  pleokroizma  renginin  de  düzenli 
bir değişme  gösterdiği  ve  bu  durumun  farklı  metamorfizma 
koşullarını karakterize  eden  bir  izograd  şeklinde  değerlendiril-
diği bilinmektedir  (Miyashiro,  1958,  Bard,  1970,  Binns,  1965). 
Metamorfizmanın düşük  sıcaklıklarında  nz  yönündeki  rengin mavi—
yeşil olduğu, sıcaklığın  yükselmesi ile yeşil ve çok yüksek 
sıcaklıklarda kahverengi-—yeşil  bir  durum  aldığı  ifade  edilmek-
tedir (Miyashiro,  1973).  Akdağmadeni  doğusunda  kalan  böl-gede 
hornblend+plajiyoklaz+  diyopsit  +  granat+titanit+opak 
mineraller parajenezine  sahip  amfibolitlerdeki  hornblendlerin 
kahverengi—yeşil bir  renk  göstermeleri  bu  bakımdan  ilginçtir.

Gnayslardaki biyotit  mineralleri  çoğunlukla  kızıl  kahve-
rengi renk  tonuna  sahiptir.  Bu  renkteki  biyotitlerin  Kırşehir 
yöresinde sillimanit+ortoklaz  izogradı  ile  başlayan  III  Meta-
morfizma Zonunda  da  gözlendiğine,  bu  durumun  yüksek 
mertebeli metamorfizmaya  işaret  ettiğine  de  değinilmektedir 
(Erkan, 1976  a).

SONUÇLAR

Akdağmadeni doğusunda  kalan  bölgede  oldukça  kalın 
metasedimanter nitelikteki  kalksilikatik  gnays,  gnays  ve  amfi-
bolit gibi  kayaçlarda  rastlanılan  mineral  topluluklarına,  mine-
rallerin özelliklerine  ve  saha  gözlemlerine  dayanılarak,  bu 
yöredeki bölgesel  metamorfik  kayaçları,  tavan  ve  taban  serisi 
şeklinde, daha  önce  yapıldığı  gibi,  bir  ayırım  yaparak  haritala-
mak, bölgedeki  önce  yüksek  mertebeli  daha  sonra  düşük  merte-
beli bir  bölgesel  metamorfizmanın  etkili  olduğundan  söz  etmek 
olası görülmemektedir.  İkinci  ve  düşük  mertebeli  bir  metamor-
fizmanın daha  önce  yüksek  mertebeli  metamorfizma  geçirmiş 
temeli oluşturan  seviyeyi  de  etkilemesi  ve  bu  şekilde  kuvvetli bir  
retrograd  metamorfizmanın  gelişmesi  beklenirdi.  Başka  bir deyişle 
temel  serisinin  üzerine  bir  diskordans  ile  geldiği  iddia edilen ve  
arkoz,  kireçtaşı  içeren  filiş  serisi  şeklinde  tanımlanan orta ve  tavan  
serilerinin  kuvarsit,  mermer  ve  mikaşist  şekline dönüşmesine yol  
açacak  düşük  mertebeli  bir  metamorfizmanın temel seri  üzerindeki  
etkisinin  büyük  olması  gerekirdi.  Ancak temel seriye  ait  olduğu  ifade  
edilen  yerlerden  toplanılan  örneklerde, tüm  yüksek  mertebeli  
metamorfik  kayaçlarda  normal olarak görülebilen  çok  zayıf  
retrograd  metamorfizma  belirtisi dışında, bu  tür  bir  etkiyi  görmek  
mümkün  olmamıştır.  Bu  kayaçlarda biyotitlerin  kısmen  
kloritleşmesi,  diyopsitlerin  zayıf uralitleşmesi v.b.  gibi  bazı  
değişiklikler  gözlenebilmektedir.

İnceleme alanının  dışında  ve  Akdağmadeninin  güneyinde 
yüksek mertebeli  metamorfizmaya  işaret  eden  disten+stavrolit, 
sillimanit+ortoklaz parajenezleri  içeren  kayaçlarda  da  benzer 
durumların gözlendiği,  sıcaklık  ve  basınç  koşullarının  değişimi-
ne karşı  çok  hassas  bir  mineral  olan  stavrolitin,  düşük  merte-
beli ikinci  bir  metamorfizma  sonucu  klorit+serisit  agregatına 
dönüşümü veya kloritoyide çevrilmesinin  gerektiği,  ancak  bunun 
gözlenmediği de  belirtilmektedir (Erkan,  1975).

Granit intrüzyonu çevresinde  bulunan  kayaçlarda  ki  bölgesel 
metamorfik  oluşumlu  diyopsitlerin  ise  kenar  ve  çatlakları'  ından 
itibaren  kalsitleştiği  ve  uralitleştiği,  sillimanit  minerallerinin bazı  
yerlerde  geniş  ölçekte  serisitleştiği  görülmektedir.  Bu şekilde 
kontakt  metamorfizma  ile  retrograd  metamorfizma etkilerini 
birbirinden ayırt  etmek, örneklerin  sahadaki  ilişkilerini de dikkate 
almak sureti ile  mümkün olabilmektedir.

İncelenen yörede  yaklaşık  1500  m  üzerinde  bir  kalınlığa 
sahip, yer  yer  pelitik  seviyeler  içeren  karbonatlı  bir  seri  orta 
basınç, yüksek  sıcaklık  metamorfizmasına  uğramıştır.  Burada 
herhangi bir  metamorfik  zonlanma  ayırt  etmek  olası  değildir

ve  incelenen bölgedeki  kay  açların tümünün  aynı  metamorfizma
mertebesine  sahip  bir  metamorfizma  zonuna  ait  olduğu  kabul
edilebilir.  İnceleme  alanının  güney  ve  güneybatısındaki  meta-
morfiklerin  incelenmesi  ile  tüm  bölgedeki  etkili  metamorfizma
koşullarının  tam  olarak  ortaya  çıkarılması  olasıdır.

Sillimanit+Ortoklaz,  skapolit+diyopsit+plajiyoklaz+kal-
sit+titanit  mineral  toplulukları,  kahverengi  yeşil  hornblend,
kızıl  kahverengi  biyotitin  varlığı  metamorfizma  koşullarının
amfibolit  fasiyesinin  üst  sınırına  yakın  bir  değere  sahip  olduk-
larını,  pegmatitik  bant  ve  merceklere  rastlanılmamış  olması
anateksi  koşullarına  erişilmediğine  işaret  etmektedir.  Böylece
gerek  kayaç  grupları  ve  gerekse  mineral  topluluklarına  dayana-
rak  Akdağmadeni  yöresi  metamorfikleri  ile  Kırşehir  yöresi
metamorfiklerinin  tek  bir  masife  ait  oldukları  kesinlikle  söyle-
nebilir.
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