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Geology of the Göksün « Af şin « Elbistan Region
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ÖZ ı ÇaJifnm alarmda iki allokton birlik ayırdedilmiftir, Bunlardan; Kampaaiyôii öncesi bölgeye yerle§mi§
Çardak BirUfi sırasıyla Göksün Metaofiyoliti, Kabaktepe Metamorfiüert ve Asit intrüzyonlanndan oluşmuş-
tur, Alt-Örta Eosen aralığında bölgeye yerle§mi§ tğtie Birliği'ise, OagıJütan Metamorfitleri ve Andırın Guru,
bu kayaçlarmdan oluf urs

Göksün vadisi boyunca, ilksel istif Özellifini korumuş Üst Fortlaııdiyen^Alt BerriaMyen'de geli§mi§
ofiyolit topluluğu kayaları yeralır. Alttan üste dofru; gabro, levha dayk karmaşıiı, volkanotortul ve derîn
deniz pelajik çökelleri kapsayan bu istif, Göksün Metaofiyoliti olarak adlanmif ve temMmiftir,

Göksün Metaofiyoliti tilerinde olasılıkla Devoniyen ya§ta Kabaktepe Metamorfitiôrl metamorfik«nap ör-
tüsünü oluşturmaktadır. Herikî bîrimide Senoniyen (Koniaslyen.Santoîiiyen) yaşta Asit tartteyonlar
(Granodiyorit ve granit) kesmiştir.

Çardak Birliği tizerinde Kampaniyen-Maestrihtiyen yagta Ergene formasyonu ve bu formasyonla geçişli
Üst Paleosen-Alt Eosen yaşta Fındık formasyonları açısal uyumsuzlukla yer&Ur,

Çalışma alanındaki aliokton birlikleri ve daha yaşlı formasyonları açısal uyumsuzlukla Orta Eosen yaşta
BalnkiSik, Miyosen yaşta Salyan formasyonları ile PliyoLKuvaterner yaşta İnce ve kaba kırıntılı genç
gökeUer örtmektedir,

ABBTBACT t In the »tûdy aıea two aUoobthonoui unit» are identiffed, One »erf these unit*; Çardak «nit
emplaned before Cainpamien» conal»te of Göksün MetaopWolites, Kabaktepe I\fetani(*ri>hics ^d Acidic Ininisi.
«Miü respectivöly, iğde Unit ©mplaeed in the region during the Lower and Middle Eocene consists of
Gaf ilhan MetamorpMos and! Andırın Group yqcks,

Along the Göksün vafcy, an ophîöüte assemblage developed In the Upper Portlandian-Lovvor Berriasian,
erojm out. They pre^rve their primary sequential features In üpite «>£ an totonse tectonic deformation,
This sequence, comprising gabbro, sheeted dyke complex, vol< imo-sedimentiiry rocks and deep sea
pelagic seÄnents from bottom to top, had been called and defined m Ookwim Metaophlolite,

The Kabaktepe MetamorpMcs, which are probably «of Devonian age, constitute a metomofphics nappe
enver on tte Göksün M*Uaophio1ïte, Bath of mme two units are cut by the Senontan (Conİasİan-SantoııİLin)
a©Mlc intrusions,

TOe Ereene f ornmtton of Campanlan = Maastrlcttan age and the Upper PaJeocene.IiDWër Eocene Fındık
formation, which te gradational to tiie former, overMe the Çardak Unit wltii an angular unconformity.

In the studied a^ea. the Middle Eocene Ballıkısık, Miocene Salyan fomiations and flue - and coarse-
grained Fecent deposits unoiwfnformably overEe allochthonous units and older formations.

G t B * S Kosslu (19S2), Hatay (1968) çalışmış; Polat (1970),
_ Karul (1971), Akkoea ve Bahçeci (1972), Gökalp

Çalışma alam, Göksün . Elbistan arasında Gök- ( 1 9 7 1 ) y e A t a a e v e r ( l ö 7 g ) ^ ^ ö î g e k ] 1 . ^
sun vadisi boyunca yeralır (Şekil 1). .. . , J , J

rıtaları yapmiflardir, Anöak, bütün bu çalışmacılar o-
Çalmmaımı amacı; Metaofiyolit dizisinin iç yapwi- fiyolitlerl tek bîr birim olarak haritaJamıglardır,

nı, olufum ve yerleşme yapnı ve dolayındaki tektonik
birliklerle olan Ül§kisini ortaya koymaktır, Metaofiyolitlerin ve dolayuıdaki tektonik birinu

Bölgede daha önce Blumental (1939), Perinçek ve lerin kaya türlerin ayırtlanmasma dayalı 1/25.000 ÖL
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çekil jeolof haritalarmdaki veriler, 1/100,000 ölçekli
haritaya aktarılmıştır (Şekil 2),

AJLLOKTON BİRLÎKLEB

Çaréak Birliği1

Tabanda Göksün Metaofiyollti, bunun üzerinde
nap Örtüsünü oluşturan Kahaktepe Metamorfitleri ve
bunların herikismi birlikte kesen Asit întrüzyonlardan
ölugmaktadır (Şekil 8), Bu birliği kesen, budinlegmiş,
kopmuş, makaslanmış, bazik bileşimi! ve koyusiyah-
grlboz renkli izole diyabaz dayklann oldufu g örülür,

Çardak Birliği üzerine, Kampanlyen-Maestriht'-
yen yaşta gökeller açısal uyumsuzlukla gelmektedir,
Bu biriifi oluşturan birimlerin özelliklerine aşafıda
kısaca değinilmiştir,

Gök&un Motaof'yoŒitî: Göksün vadisi boyunca, Ka-
baktepe Metamorfitleri altında tektonik pencere §ek=
linde yüzeylenir. Çalıpna alanında yeralan birimlerin
tabanım oluşturmaktadır,

Göksun Metaofiyoliti; sırasıyla gabro, levha dayk
karmaşıfı, volkanotortul ve derin deniz pelajik eökel»
ierinden oluşmuştur.

Gabro. Çali|ma alanının batısında sürekli mostra-
ları görülür, Metaofiyolitüı tabanını oluşturmaktadır.

Gabronun ayrışmış, bozuşmuş kes mleri uzaktan
sarımsıyeşiLgrimşiboz renkte görülür, Bozuşmamış,
kesimler ise siyahımsıyeşil, kompakt ve taneli doku
sunmaktadır. Yaklaşık kalmlıfı 1500-2000 m, dir,

Gabronun farklı düzeylerinde, koyusiyah» ye§il
benekli ve sert troktolit ile plajlyoklasperidotit kat-
man, kama, mercek ve seviyeleri görülmektedir, Yer
yer bileşimsel ardalanma gösteren (troktolit ve gab-
ro) bu tip bölümlerin, gabronun taban kesimlerinde ol-
mayıp, farklı düzeylerinde görüldüğü izlenmektedir.
Bunların gabrolarla ilksel ilişkili oldufu görülür (dere-
celi geçişli).

Gabroların en üst kesiminde (Levha dayk karma-
şığı dokanaklarmda) yer yer plajiyogranitlik (kuvars
d'yorit) bölümler görülür. Gabrolarla iç içe bulunan
bu lökokratik kayalar, gabrolarla ilksel ilişkili olup
olasılıkla gabro magmasından oluştuğu (Karig, 1971)
kanısındayım.

Levha Dayk Karniapii, Çalışma alanının orta ke-
siminde yüzeylenen bu kayalar gabroyla ilksel ilişkili
olup, bunların üzerinde yeralır.

Levha dayklar; tabandan tavana doğru kalınlıkla-
rı 2-0,03 m'arasında değişir. Genellikle çift sofuma
kenarlıdır, Dokusal özelikleri bakımından ikiye ayrı-
lırlar,

a. Homojen tanesel diyabazlar; Grimsiyeşil - si-
yah renkli, kompakt, sert ve ofitik doku sunmakta-
dır,

b. Porfirik diyabazlar; Grimsiboz . yeşilimsi renk-
li, mostrada ayrışmış, bozuşmuş deforme olmuş, iri
p'rofcsen ve plajiyoklas fenokristallerini içermektedir.

Çalıgma alanında levha dayklarla, gabroların do-
kanafı çok İyi ıtorülmektedir. Bu ilişkinin gözlendifi
bazı yerlerde levha dayklar araşma sıkışmış gabro ve
plajiyoıgranlt (kuvars diyorit) mercek, kama ve göv=
deleri görülür. Bunlardan başka diyabaz daykları için-
de, onların gidişine uygun uzalmış, gabro ve plajiyo-

granit ksanolitleri görülür, Gerek bu ksenoütler ve
gerekse levha dayklar araşma sıkışmış gabro, pîajî»
yügr&laSL kama, mercek v© gövdelerini çevreliyen di-
yabaz çeperleri sofuma kenarlıdır,

VoUuuLotortııl Çökeller, Çalı§ma alaninm dof u ke-
siminde sürekli mostra sunmuş ve tabanındaki levha
dayklar üzerinde yeraiır.

Volkanotortul çökeller alttan üste dof ru spilit di*
yabaz, spilit bazalt üste dofru bunlarla düfey ve ya-
nal yönde geçişli ve ardalanmah pir-oklastik kayalar,
asi tik tüfit (dasitik) ve derin deniz pelajik çekellerine
geçmektedir, Çalıgma alanında çok az ve kötü korun-
mug, pelajik çökeller arasında yastık lavlar görülür
(Kemal Malı,),

Derin deniz pelajik çekeüer, Volkanotortul sö-
kellerin en üst düzeyini oluşturmaktadır. Alttan üste
dofru piroklastik kayalarla ardalanmalı sanmsi-yegil
renkli çört bantları ile başlamakta üste dofru man-
ganlı, bordo kahve renkli radlolarlt çortîerle geçiglî,
sarımsı-yegilimsi renkli, ince tanel: pelajik kireçtaşı
ve İnce taneli, sert ve bordo-kızılımsıkahve renkli
türbiditik kumtaflanna geçmektedir,

OfiyaUtîıı Oluşum Yap. Çalıpna alanında ve dola»
ymda çalışmış öncel araştırıcılar Blumental (1939),
Atasever (1978) ve Tolun (1957) ultrabazik kayaların
yapııı Üst Kretase eĉ nu olarak kabul ederler, Baykal
(1965) Alt Kretase-Sencniyen arasında, Gökalp (1972)
ise Kampaniyen önees' yaşta olacağına definmiıtir.
Akkoca ve Bahçeci (1972) Üst Kretase öiicesi muh-
temelen Jura-Alt Kretase olabilecefîne definnıîg, p e ,
rincek ve Kozlu (1982) ise bölgedeki aynı kayaları
"Yüksekova Karmaşığı" olarak tanımlar,

Whitechurch ve diferleri (1982) Toros kuşağında,
Jura yaşlı okyanus kabufuna ait hiçbir ize rastlamadı-
ğına değinmiş, bu durumu da iki olasılıkla açıklamış-
lardır, a. Bu devirde okyanus tabanı yayılması hiç ol-
mamıştır, b, Neo-Tetis'im bu devreye ait kesimi, yitme
ile yok olabilmiştir.

Göksün Metaofiyolitinin volkanotortul çökeller* nin
en üst düzeyini oluşturan derin deniz pelajik çökelle-
rüıden (radiolarit ve kireçtaşı) alman örneklerden, Üst
Portlandiyen-Alt Berriasiyen yaşmı veren aşağıdaki
fosiller tay n edilmiştir, Tintöııcpsela carpatica
(MURG - FÎLÎ), CalpioneMâ ondeîloides COLUM, Mn-
tlnopsella oblanga (CADÎSH), CalpiOTeUa olpiım DO-
BEN, Badiolarja v© Foranüııîfer kavkıları,

Bu bulgulara g-öre Whiteohurch ve dif erleri (1982)
nin görüşü aksine Üst Portlandiyen-Alt Berriasiyen
döneminde, Neo-Tetis'de okyanus tabanı yayılmasının
sürdüfü ve bu döneme ait kesimin çalışma alanında
yitme ile yok olmadıfı açıktır,

Bfetflmorfik Kayalar t Göksün vadisi boyunca yü-
zeyleyen ofiyolitik kayaların kuzey ve güneyinde yük=
sek, sarp morfolojiyi oluşturan kayalardır,

Kabaktepe Metamorfitleri. Tip mostraları Kabak,
tepe köyü dolayında görüldüğünden Kabaktepe Meta-
morfitler: olarak aillandırıbnı§lardır,

Kabaktepe Metamorfitleri alttan üste dofru sı,
rasıyla granatlı iki mikalı gnays (gözlü gnays),
pegmatik gnays, amfibolşist, kuvars-biotit , albit|ist
(mikagist), kuvarsitşist, aktinol:t şist (yeşil şist), se«
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risit - kuvars - klörit . albit sişt (killi şist), fillat -
kalkiist ve mermer arakatkılaıı üe başlayıp üste dof-
ru koyu m agık bantlı mermer ve gri . boz renkli, yer
yer dalom*tle§mi§ mermerlerden oluşmaktadır. Bu me-
tamorfitlerin farklı düzeylerinde, iğinde bulunduğu bi-
rimle gBQi§li (ilksel İlişkili), kama, mercek ve arakat-
kılar şeklinde, yer yer g-özlenen sedimenter kökenli
demir olu§umları görülür, Tüm bu kaya b Timleri dü-
şey ve yanal yönde birbirleriyle •göcifli, ardalanmah,
grik, kama ve mercekler oluşturmaktadır,

Kabaktepe Metamorfitlerî, Göksün Metaofiyoliti
üzerm© Koniasiyen öncesi (Kcniasiyen - Santcmyen
yağlı asit intrüzyonlar heriMsini birlikte kesmiştir) ve
Berriasiyen sonrası metamorf k nap örtüsü leklinde
üzerlenmlf olup (ofiyolit üzerinde yer yerde küpleri gö-
rülür), onlarla aralarında ezik bir zon oluşturmuştur
(Kötüre - Yeııiyapan sürüklenimi). Metamorfİtler uze-,
rinde agısal uyumsuzlukla Kampanlyen - Maestrihti-
yen yaşlı Ergene ve Üst Paleosen s Alt Kosen yaflı

Fındık formasyonları :1e tektonik olarak îfde Birlif j
gelmektedir (Şekil 3),

Bu metamorfitler ilk defa, Blumental (1939) tara-
fından kristalen şistler olarak tammlanmıştır. Çalış-
ma alanında Hatay (1966), killi |istler üzerine açısal
uyumsuzlukla Karbcmifer - Permîyen yaşlı kalker -
dolomit serisinin geldiğine. defe'nmiştir. • Polat (İ97Ö),
Karui (1971), Akkoca ve Bahgosi .." (1972),. Gökalp
(1972) ve Atasever (1978) bölgedeki bu kristalen §ist
lerin Devoniyen yaşta (fosil bulunmamıştır) oldufu-
na değinmişlerdir,

Kabaktepe Me tamorf itleri çin, öncel çalışmacıla,
nn değlndifi Karbonifer Öncesi (olasılıkla Devoniyen)
yaşta olacağı görüşüne katılmaktayız.

Asit întrüzyonlar» Çalışma alanında yakla§ık do-
gu - batı yönünde yüzeylenml|tir, Göksım Metaofiyoli-
tinl ve Kabaktepe Me tamorf itlerini b rlikte kesmiştir,
Kestifi tüm birimlerden kopardığı farklı boyutlarda»
ki parçalan ksenolit olarak igermelite. Çevresindeki
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kayalarda da yersel kontakt metamorfizma oluştur»
muftur,

Granodttyorit, Çalıpna alanmın batısında yüzey-
lenmlştir. Arazî Gözlemlerinde dtaamometamorfizma
sonucu gellşmig, granödlyoritteki yapı ve dokuları
şöyle tanımlıyabilirte.

a, İri taneli, açık renkli bant: İri taneli, folias-
yona uyurun uzalmış kuvars ve feldspatların oluşturdu-
fu bu bölümde çok az koyu mineral (piroksen) içer-
mektedir,

b, Orta taneli, grimsiboz - yeşil renkli bant:
Foliasyona uygun uzalmış kuvars, feldspat ve koyu
minerallerin (klorit ve horablend) olugturdufu bölüm.

e, înce taneli, yegilimMgri renkli bant: Kuvars
ve feldspatların giderek azaldığı, koyu m'nerallerin
çoğunluğu oluşturduğu bölümdür,

Oranodiyoriti oluşturan bu yapı ve dokuların bir-
birleri içerisinde düzensiz dağılmış geçişli, kama ve
mercekler yaptıği izlenir. Bu nedenle granodiyoritte
dislikasyon metamûrfizmasmm farklı derecedeki etki=
lerme ba#U olarak defifik görünümlü dînamometamor-
fik kayalar oluşmuştur,

Granit» Çalıpna alaamda birbirlerine paralel ve
doğu - batı istikametinde uzanan iki ayrı yerde most-
raları görülür. Bunlardan birinois*; çalışma alam gü-
neyinde Kabaktepe Metamorfitlerini kesen, Çavdarge-
diği, Havcılar ve Ambarköy dolaylarındaki kesik most-
ralardır. İkincisi ise; çalışma alanının orta kesiminde
ofiyoliti kesen granitin görüldüğü Gücüksu, Karaömer
ve Kitîz köyleri arasındaki sürekli mostralardır ,

Çalışma alanında yüzeylenmig granit; granodiyo-
ritin üst ve merkezi kesimlerinde yeralmaktadır. Gra-
nitin, granodiyoritle olan dokanakları yer yer geç'§11
(iç içe) ve yer yerde intrüzif niteliktedir, Granödiyo-
rit, granite bağlı dayk ve apofizleri tarafmdaii kesil-
miştir,

Asit intrüzyonların Kabaktepe Me t amorf itleri ve
Göksün Metaofiyolitmi birlikte kesmesî? granofirîk do-
ku göstermesi (incekesitte kuvars ve feldapatların bir-
likte büyümesi), çevre kayaçlarda dar hornfels fasl-
yesinde bir kontakt metamorfizma zonu oluşturması,
kontakt zondan uzakla§tıkça metamörfiımanm dere-
celi azalması, çevre kayaçlarm dokanaklarmda ig ke-
simlere oranla bol miktarda anklav içermesi, asit int-
rüzyonlan kesen bol miktarda aplit ve bazik lamprofir
dayklarm görülmesi, bölgedeki bu a^dik intrüzyonla-
rın olasılıkla Mesozon graniti olduf unu düşündürür,

AMt intrüzyonlar olasılıkla, asit plütonik magma-
nm komfu kayaglaruı zayıflık zonları boyunca ilerle-
mesi, ya da zayifWc zonlar pklinde olmuitur (Yılmaz*
1979),

Asit InfrüzyonİMin Taşı, Akkoca ve Bahçeci
(1972), Atasever (197S) çalııma alanındaki granit so-
kulumunun Üst Kretase sonu veya Eosen'de oldufunu
âüfünmüfler.

Çalıkta alanının doğusunda (Malatya ve dolayın-
da) çalışmış Miehard ve diğerleri (1982), Kampaniyen-
Maestrihtiyen yaflı volkano-klastik fli§in altmdaki ka-
yaçlarm (Baskü plütonik kompleksi) yafinın K/Ar
metoduyla 85-76 milyon yıl arasında oldufunu belirle-

mlf ve bununda Senoniyen1© (Komiasiyen - Santoniyen)
karplık geldiğine deginmiflerdir,

Çalıpna sahamızda ise asit intrüzyonlar Çardak
Bİrliffnin bir üyesüü oİuiturmaJctalar, Çardak Birlifi
Üzerine Kampaniyen-Maestrihtiyen ya|îi völkanoklaa-
tikli Brçene formasyonunun taban konglomerası açı-
sal uyumsuzluMa gelmektedir, Bu formasyonun taban
konglomerasına Çardak Birlif i'nin tüm birimleri ça»
kıl venraftir.

Üst Portlandiyen m Alt Berrlas'yen döneminde ge-
lişmiş Göksün Metaofiyolitinin üzerine, Üst Berriasi-
yen sonrası, Kabaktepe Metamorfitleri metamorfik
nap feklinde üzeriendikten sonra herlkisin! birlikte a-
sit intrüzyonlar kesmiştir. Bu nedenle asit intrüzyon-
ların Üst Berriasiyen sonrası* Kampaniyen öncesi ara
lıkta geligtUderl düşünülmektedir. Bunlardan önetkl
tektonik olaylar gözönünde tutulursa, Miehard ve dl-
f erleri (1982) K/Ar metoduyla 85-76 milyonyıl olarak
buldukları yaşm, çalışma sahamızdaki asit intrüzyonia-
rm ya|inuı üst sınırı ile çakışmaktadır. Araştırıcıların
buldukları Senoniyen (Koniasiyen = Santoniyen) yaşa»
bizde çalıpna sahamızdaki jeolojik bulgularımızdan ö.
türü katılmaktayız.

İğde Burnu
Çalışma alanının KD'sunda yüzeylenmi§ olup^ bir-

birleriyle tektonik İlişkili aşağıdaki iki allokton bi-
rimden oluimufjtur (geMl 3),

Cafühan Metaınorfitleri Î Tip mostraları Çağılhan
köyü dolayında görüidüğünden Cafılhan Metamorfit-
leri olarak tanımlanmıştır,

Kabaktepe Me tamorf itlerine oranla daha düşük
rejional metamorfizma izlerini tımar, Koyusiyah - gri-
boz kalker « dolom't, füllt - klor «t şist ve kalk şistler-
den oluşmuştur. Bu bîrimin en yaygm litolojisi kal-
kerdir.

Gaf ilhan Metamorfitleri; Çaıdak Birliği ve Kam-
paniyen - Maestrihtiyen yaşlı Ergene formasyonu (Er=
çene üyesi) üzerinde, tektonik dokanakla yeraldıkları
görülür (Şekil 2).

Hatay (1986), Göksün Acıelma köyü dolayında alt-
taki killi şistler üzerinde açısal uyumsuzlukla ve di=
asporltli horîzonu içeren kalker-dolomit serisinin gel-
diğine def inmiştir. Bu kalker „ dolomit serisinin; Br-
yozoa - FenesteUidae familyasından Polypora, FeneB«
telle, Echlmoid (plate ve radîole), Crİnoîd (ântrok) ve
Brarhiopod (dış kabuğu) içerdiğini tesbit ederek kal-
ker - dolomit serisine Üst Karbonifer - Alt Permiyen
yaşım vermiştir. Çalışma sahasmda çalı§mış Perinçek
ve Kozlu (1982) Permiyen yaşlı kalkerlere definmii-
tir,

Cafılhan Metamorfitİerlni asit intrüzyon ve ba-
zik dayklarm kesmediği. Kabaktepe Metamorfitierin-
den daha düşük metamorfizma izlerini sunması, ta-
ban düzeylerine yakın kesimlerde dîasporit horizonu-
nu içermesi (Hatay, İ966), demirli oluşukların görül*
memesi, olasılıkla bu me tamorf itlerin öncel çalışma-
cıların tanımladıkları kalker _ dolomit serisine olan
benzerliğinden; bizde bu serinin yaşını Karbonifer -
Permiyen olarak uygun görmekteyiz,
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Andırın Gurubu: Çalışma sahasının KDfsunda yü.
zeylenir. Harita alanına çok az girmektedir, Genellikle
frt , bej renkli kireçtaşlariindan oluşmuştur, Tektonik
deformasyonlar sonucu iç yapım çok deforme olmuş,
tur.

Gëkalp (1972) ile Akkoea ve Bahçeci (1972) bu
birimin Permiyen yaşlı kalkerler Üzerme diskordans-
la geldiftei belirtmişler; tesbit ettikleri ama tayin e-
dilemeyecek derecede bozuk olan fosillere Jura - Kre.
tase yaşım vermişlerdir.

Harita alanına giren gri _ bej renkli kireçta§ı se*
risi, olasılıkla Jura - Kretas« ya§lı olup, çaUsma sa«
hasında Karbonifer ^ Perm yen yaflı Gafılnan Meta»
morfitleri üzerinde tektonik olarak yeralırlar,

ÖTÖKTON İİİRÎMLEK

Çalışma alanında yüzeylenmiş bu birimlerin çö-
kelme yaşı, konumları ve birbirleriyle olan ilişkileri-
ne göre ayırtlanmıştır (Şekil 2).

Çalışma alanında Kampaniyen'den daha yaşlı çö-
kel bir.mlerine rastlanmamıştır. Bunlar bölgedeki AL
İökton Birlikleri açısal bir uyumsuzlukla Örtmüştür,

Ergene

Tip mevkii, Brçene köyü kuzeyi Atiasetefi sırtta
(0=4) görüldüfünden Brçene formasyonu olarak adlan-
dmimiftır, Bu formasyon İki üyedp oluşur,

Ersene üyesi: Birbirleriyle ardalanmalı, dereceli
geçişli kumtafi, kireçtaşı, kalkarenit ve marn arda-
lanmalı seviyelerden oluşmuştur, Fliş karakterlidir.

Bu üye, Çardak Birliği üzerine taban konglomera-
sıyla başhyan açısal uyumsuzlukla gelmektedir (G-4
ve 5), Oafılhan Metamorfltleri ise bu üye üzerine tek-
tonik olarak bindimiiştîr (îfde Birlifi),

Alman ölmeklerde, orbîtoides sp,, Globutrımcana
apM (rJobigerinLi gp,, Heteiroliellx sp., GloMgeAiMa^
Alg ve Budist kavkı izi tayin edilmiştin Bu fos İlere
göre Ercene üyesinin yaşı Senoniyen (üst seviyeleri)
veya Maestrihtiyen'dir,

Ericek Üye#i: Fmdik. Ericek ve Kandil dolayların-
da kes'k kesik mostraları görülür, Bu üye volkanik fa«
siyeste olup, kızılımsı - yeşilimsi renkli, gözenekli ve
kalsit amigdoloidallı spilit bazalt, piroklastik Imyalar,
aglömerâ ve bordo renkli mikritlk çamurtaşmdan oluf-
muştur,

Ericek üyesi, Çardak B'rlifi üzerine açısal uyum.
suMukla başlıyan ilksel çökel ilişkili bir dokanakla
gelir (Fındık köyü, G-6), Üste dofru ise Üst Paleosen-
Ait Eosen yaşlı Fındık formasyonuna dereceli olarak
geçmektedir (G-S ve 2),

Bu üyenin bordo mikritik camurta§i örneklerin-
den, GlobotruîK'ana sp,, GlobotmiKana a^ca (CUSH-
MÂJI), <İIoI)otruıı<aii3 cf., Bıdloİdcs VOGLER ve Glo-
bolruııcana sp,t tayhı edilerek, Ericek üyesine Senonî-
yen (Kampaniyen . Maestrihtiyên) yap verilmiştir,

Çalışma alanında ilk defa Akkoca ve Bahçeci
(1972), Maestrihtiyen yaşlı çökellere def inmiş fakat
birimi adlamamı§tır,

Yukardaki fosil bulgulanmıza göre Erçene for-̂
masyonunun yafi Senoniyen (Kampan yen » Maestrih-

tiytn) olarak saptanmiftır.
Ilıdık Formasyonu

Fmdık formasyonu, Erlcelc, Kandil, Fındık v# Otla
köyleri dolayında kesik mostralar halinde yüzeyieii-
miştir, Tip mevkii, Bricek (G-2) ve Fındık (G-3) köy*
lerinde görüldüğünden, Fındık formasyonu olarak ad*
lanmış ve tanımlanmıştır,

Formasyon füş karakterli olup, kumtaşı, mikri*
tik gamurtap, kalkarenit, kireçtaşı ve marn ardalan-
malı, geçişli kaya birimlerinden oluşmuştur. Formas,
yoııun alt düzeylerinde piraklastlk kaya, aglomera ka-
ma ve merceklerin görüldüjli izlenmiştir. Tabanında
yeralan Ergene formasyonu Ericek üyesini oluşturan
voUcanikli çekel ve bordo mikritik çamurtaşlarıyla ge-
çişlidir,

Çalışma alanında çalışmış Akkoca ve Bahçeci
(1972) ve Gökalp (1972) Faleo^en çökeüertae definmii*
1er ancak, Üst Kretase ya§lı çökellirle ilişkilerini tam
fÖzliyemediWerini ileri sürmüşlerdir.

Formasyona Üst Paleosen Alt Eosen yaşını ve-
ren aşağıdaki fosiller tesbit edilmiftir, Dâscocylina sp.»
OjwroulliM! sp#l Kathîea?, Alg (Othotamnidae), Bryo-
za, Di«triehopİax Msërlalls DÎETRÎCH, AssiÜna spo

Sphaerogyp»lııa spit Eotaüulac, Textularida©, EcMnid
dikeni^ Alveollna sp„ (Floâculina tipler), Miliolid^,
<iloborotaJia e£, aequa CUSHMAN and RENZ ve Gïo-
borotalia sp,

Bîilltkısık ForaâasyOTiîi

Ballıkısık formasyonu çalışma alanı difinda Berit
dafi, Karagöl ve Sülüklüiröl dolaymda yüzeylendifin-
den, harita alanı dışında bırakılmıştır, Ancak, bölge-
deki stratigrafi ve tektonik ilişkilerin belirtilmesinde
yararlı olan bu formasyonun özelliklerine kısaca de-
fin: lmiştir.

Birimi ilek defa Perinçek ve Kozlu (19S2) adlamıg
ve tanıtmışlardır, Fornmsyon, kalkarenit, Nummulit'li
kumtaşı,, mikritik çamurtaşi, mercekler şeklinde ande-
zit v© volkanik kayalardan oluşmuştur. Orta Eosen
yaşlıto, ,

Bu foranasyon üzerine Miyosen Salyan formasyo-
nu açısal uyumsuzlukla gelir, Üst Paleosen . Alt Eo.
sea yaşlı Fındık formasyonu :1e ilişkisi gÖzlenmemipe-
de olasılıkla geçişli olabileçef i kanısındayız,
Salyan formasyonu

Çalışma alanının güney ve güneybatısında Erieek,
Balyan. Ahmetçik ve Karaahmet köyleri dolayında yü-
zeyienmiştir, Tip mevkii, Salyan köyü (Salyan D#)
dolaymda görtUdügünden Salyan fonnasyonu olarak
adlanmış ve tanımlanmıştır.

Formasyon fli§ karakterli olup, birbirleriyle arda*
İanmalı ve geçişli kumtaşı, kireçtaşı, kalkarenit ve
marn içeren kaya birimleıinden oluşmuştur, Formas-
yonun çökeümi sırasmdA olistoiit olarak, büyük kütle-
ler şeklinde, Mesozoik yaşlı gri „ bej renlcii kireçtaşı
ve fliştrnsl Anarın Gurubu kayalarmm karıştıkları
görülür,

Olistostromal olan bu formasyon, Çardak birliği,
Erçene, Fmdık ve Ballıkısık formasyonları üzerinde
açısal uyumsuzlukla yeralmaktadır.
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Çalışma alanında öncel araştırıcılardan Polat
(1970), formasyona olistolît olarak kari|mı§ gri _ bej
renkli birimlerden (kîreçta§ı ve fliş) almış, olduğu Ju-
ra _ Kretase yağını, formasyon yap kabul etmiştir«
Ancak, formasyonun hamurunu oluşturan fli| düveyle»
rinden aldığımız örneklerde aşağıdaki fosiller tayin e-
dilmiştir. Nummulite» fîetîteli nıüchelotti (A ve B
formları ), Lepidocyclîna ( Nephrolepiâfaıa) sp., Lepi-
döcyelma (Eulepidîım) sp., Amphietegina sp., Oper-
culma sp., AuntrotrilHna sp., Botallîdae, MİllolicEes ve
Alg.

Formasyon Miyosen yaşlıdır. Olasılıkla Oligosen'-
ni (Alt - Orta Oligosen) de kapsıyabilir,

İnce ve Kaba Kırıntılılar
. .Çalışma alanında yüzeyleyen Allokton ve Otokton

Birlikler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir,
. * înce kırıntılar; Çakıitagı, marn, kireçtaşı ve be-

yaz tebegirimsi kalkerlerin oluşturduğu gölsel çekeller-
den oluşmaktadır. Birim içinde Linyit oluşumları (Af-
fin - Elbistan havzası ) gözlenir.

Kaba kırıntılar; karasal konglomera, yamaç mo-
lozu, heyelan döküntüsü ve alüviyondan oluşmuş olup,
Kuvaterner yağlıdır,

BGNUÇLAFi

Çalıgma alanında yüzeylenmiş birimlerin stratig-
rafi, tektonik açıdan birbirleriyle olan ilişki ve konum-
larına göre iki Allokton Birlik ve be§ formasyon ayırt-
edilmiştir (Şekil S),

Çalışma sahasında en altta, Üst Portlandiyen -
Alt Berrlasiyen'de varlıfmı kanıtladığımız Göksün
Motaofîyoliti yeralmaktadır. Göksün Me taofiyoli tinin
üzerinde metamorf ik nap örtüsü oluşturan Kabaktepe
Metamorfitleri, bunlarla aralarında ezik bir zon :(Kö-
türe » Yeniyapan sürüklenimi) oluşturmuştur. Ça-
lifma alanmda yüzeylenmi§ Koniasiyen - Santoni-
yen yağlı asit intrüzyonlar ise Göksün Metaoflyollti ve
Kabaktepe Metamorfitlerini birlikte kesmiştir.

Çalışma alanında Kampaniyen bağlarında oluşan
derin ve hareketli bir denizel ortamda denizaltı volka,
niısması ürünü çökellerl (spilit bazalt, aglomera ve
piroklastik kayalar) mikritik gamurtafi İle detritik
kırıntılan içeren fliş karakterli birimlerden ölusmu§f

Orta Eosen'e kadar sürekli bir çökelme istifi oluştu-
ran Ergene, Fmdık ve Ballıkısık formasyonları, Çar-
dak Birliği üzerinde agısal uyumsuzlukla yeralırlar,

Çalışma alanmda yüzeylenmiş asit Intrüzyonların
Göksün Metaofiyoli tini ve Kabaktepe Metamorf itlerini
bugünkü konumda kesip kesmediği konusunda yeterli
verilerimiz olmadığından, Çardak Birliğinin yerleşme
ya§ını iki olasılıkla açıklayabiliriz.

1, Olasılık, asit intrüzyönlar ilksel konumlarında
iseler, Kabaktepe Metamorfitleri İle Göksün Metaofi-
yollti bugünkü yerine Korüaslyen öncesi gelmişlerdir,
Çalışma alanında Koniasiyen - Santoniyen yaşlı
asit intrüzyonlar tarafından kesildikten sonra, bu üç
birimin (Çardak Birlifi) üzerine Kampaniyen - Ma-
estrîhtiyen yaşlı çökeller tranşgresyonla g-elmiş olabi-
lir.

2, Olasılık, şayit asit intrüzyonlar da allokton
kabuledilirse; Goksuıı Metaofiyoliti ile Kabaktepa Me-
tamorfitleri Koniâsiyen Öncesi bir araya geldikten
sonra, Koniasiyen . Santoniyen yaflı asit intrüzyonlar
taraÄndan kesilmiş olup, daha sonra hepsi birlikte
(Çardak Birliği) Kampaniyen öncesi bugünkü yerleri-
ne büyük ölçekteki yatay hareketlerle gelmişlerdir.
Daha sonra, Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı çökeller,
taban konglomerasıyla başlıyan açısal bir uyumsuzluk-
la üzerlerine gelmiş olabilir.

İğde Birliğini oluşturan Cafılhan Metamorfitleri
ile Andırın Gurubu kayaları Kampaniyen - Paleosen-
Eosen çökelmesi devam ederken olasılıkla Alt _ Orta
Eosen aralığında bölgeye tektonik olarak yürümüşler-
dir.

Bölgede olasılıkla Üst MiyosenivSy à MiyösetL Son -
raaı güneyden kuzeye doğru bir ekaylanma ve bu e=
kaylanmalı yapıyı yaklaşık D-B ve GB-KD yönünde
kesen fay (Göksün - Elbistan yarütrm) sistemleri f%
li§mi§tir, Bunlarm aktifliklerini günümüzdede sürdük-
leri görülür (örnegin Î962.Elbistan depremi),
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