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ÖZET, — Haritada gösterildiği gibi, bu etüdle ilgili çalışma sahası îstan»

buPun kuzeyini işgal etmektedir. İstanbul'daki Paleozoik dizinin 1963 te tarafı-

mızdan ileri sürülen stratigrafik anahatları, sahanın yapısı için uygun yeni bir

yorumu gerektirmiştir, Etüd5 Eosen başında vukua gelen, Paleozoik ve Mesozoik

kayaçlarmın karışık diastrofizması ile ilgilidir« Bahis konusu alanda«, SW-NE

doğrultusunda, kuzeye doğru Kretase üzerine yatay ' bir hareketi takiben itki

fayları ve kıvrımlar teşekkül etmiştir.

Paleozoik kayaçlar Silurienden Karbonifere kadar mevcuttur» Kretase

Boğazım her iki tarafında mahdut aflörmanlar halindedir. Geniş bir alana

yayılmış olan Belgrad formasyonu yapısal önem taşımıyan ayrı mostralar halin-

dedir«

Kretaseden sonraki şiddetli itilme ve kıvrılma sırasında daha önce kıvrıl-

mış bulunan stratigrafik birimler orijinal kontakt düzlemlerini kaybederek, birbir-

leri üzerine sürüklenmişlerdir« Bununla beraber^ itki faylarının hakikî atımları

hakkında katî veriler mevcut değildin Maalesef^ mostraların devamsızlığı, yaygın

bir bitki Örtüsü ve moloz yığınları önemli yapısal çizgileri haritada yer yer

şüpheli göstermek zorunda bırakmıştır,

Bu etüdde stratigrafik birimler^ anormal dizileri ve yapısal durumları

ile genel olarak şematize edilmeye çalışılmıştır« Varılan yeni sonuçlar aşağıda

özetlenmiştir (Şek« I),

1) Eski literatürde Devoniene konulan ^Trakya serisi9 ve radyolârit birimi
Karbonifere ithal edilmiştir«

2) Şimdiye kadar Üst Devonien olarak gösterilen Sarıyer - Bilezikçî çiftliği -
Büyiikdere arasında kalan sahanın büyük bir kısmının Siluriene alt olduğu
anlaşılmıştır.

3) Buradaki Silurien altta ortokuarsit^ üstte silisli şeyi birimlerini ihtiva
eder,

4) Zekeriyaköy şaryajının^ paroksismal safhayı takiben^ bölgedeki defor-
masyonlar üzerinde etkileri olduğu^ ikinci bir tektonik sistemin mevcudiyetiyle
açığa çıkmıştır,
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GENEL STRATİGRAFİ

SÎLURÎEN

İnceleme sahası içinde Silurien, ortokuarsit ve silisli şeyi bi-
rimleri şeklinde ayırdedilmiştir (Şek. 2, 3).

Ortokuarsit- — Silurien ortokuarsiti bilinen en eski birim olup,
izole parçalar halinde, E-W doğrultusunda Kabataş dağı boyunca
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2 km kadar uzanmaktadır, Kalınlık yersel olarak değişmektedir.
Bununla beraber, serpilmiş mostraların bazılarında toplam kalınlık
yaklaşık olarak 50 metreyi bulmaktadır«

Ortokuarsitin durumu şimdiye kadar birçok jeolog tarafından
farklı olarak belirtilmiştir. Glıaput (1936) ortokııarsitleri bir braki-
antiklinalin aşınma ve dislokasyonla açığa çıkmış çekirdeği olarak
tasvir eder, Paeckelmann (1938), uzun zaman kabul edildiği gibi,
bunları kuars daykı olarak zikretmektedir.

Belirsiz tabakalarıma ve karışık eklemler, birimin mevcut alt
ve orta kısımlarında -sedimanter karakterin ayırdedilmesine imkân
vermemektedir, Biz3 ince kesitlerden ayn3 sedimanter orijin için
ortokuarsit ve silisli şeyi arasındaki düşey derecelenmeye dayan-
maktayız« Bu durum Kestane dere kaynak kesiminde ve Hünkâr
tepe civarında bariz bir şekilde görülebilir,'

Ortokuarsit genellikle masif görünüşlüm yoğun? beyaz ve en
ileri dokusal olgunluktadır, Sekoııder büyüme dolayısiyle, muhte-
mel silis çimentosu ve sınırları ayırdedilemiyen kuars tanelerinden
yapılıdır« Kil, az miktarda litik bileşenler^ gözeneklilik^ demirle
boyanma^ silisli şeyle geçiş zonunda veya ince tabakalı kısımlarında
görülen özelliklerdir,

ortokuarsit ve silisli şeyîin doğu uçları Hünkâr tepe civarında,
örtü dolayısiyle sistemîeştirilememiş5 .düşey faylarla kesilmiştir, Or-
tokuarsitin batı ucu iseş bir fayla Devoniene ait şeyi ve yumrulu
kireçtaşları tarafından kapatılmıştır« Bu • noktada, Devonien mos-
tralarının daha batısına düşen her hangi bir ortokuarsit kalıntısı
görülmez« Bununla beraber, ortokuarsiti taşımış ola» itki fayları,
Devonîen şeyi ve yumrulu- kireçtaşı ile Kulm şeyi ve grovakları
arasında ve içinde batıya doğru andezit damarları ve küçük fay-
larla devam eder« Güneyden kuzeye, özellikle Silurien birimleri
arasında^ çeşitli ölçeklerde olmak üzere3 bir ekaylanma gelişmiştir.

Birbirleriyle komşu segmentler halinde bulunan ortokuarsit
batıya doğru iki yakınsak fay sistemi arasında gittikçe küçülmek-
tedir, Birimin bu dağılışında aşınmanın olduğu kadar, itki fayla-
rının doğuya doğru artan atımlarının da rolü düşünülebilir, Genel-
likle, Kabataş dağın yüksek kısımlarında^ ortokuarsit kitlelerinin
batı ve kuzeybatıya eğimlenmiş fay blokları şeklinde olduğu görü«
lür. Örtokuarsit ve silisli şeyi arasındaki düşey geçişlerin büyük
kısmı fay bloklarının çökmüş olan .kenarları boyunca korunmuş-
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lardır. Birim, Kabataş dağın kuzey yamacında, Kocataş suyundan
Kestane suyuna kadar ilerlemiş bulunan silisli şeylleri örtecek
dorumdadır.

Silisli şeyi« — Birimin yayılış alanı batıya doğru gittikçe da-
ralmaktadır» Kalınlık, örtokuarsitler için olduğu gibi3 geniş çapta
yersel tektoniğin tesiri altındadır; en fazla5 150 metreye yakın tah-
min edilmiştir.

Silisli şeyller uzun süre stratigrafik durumları bakımından
bir yanılma konusu olmuşlardır, Chaput (1936) ortokuarsitlcrin
altına daldığı «fosilli Bevonien şistleri» ve «piritli şistler»den
bahseder« Yer, stratigrafik konum ve litolojik özelliklerine göre
yazarın silisli şeylleri belirttiği şüphesizdir, Birim? Paeckelmann
(1938) 'tarafından Üst Bevonien yaşlı «Trakya serisi» içinde ele
alınmış ve bu muhtelif yazarlar tarafından aynen zikredilmiştir*

Silisli şeyller taze yüzeylerde -yoğun,- açık gri, ayrışmış olan-
larda gözenekli, açık yeşil-sarımsıdır. Hâkim litoloji şeyi olduğu
halde, bazı kesitlerinde koyu ve ince taneli kil lâmınalan ile açık
renkli ve nispeten kaba taneli3 ilksel akıntı ve akma yapılan ih-
tiva eden lâminaların ardışık dizilimi görülür. Ayrışmış örnekleri
özellikle Kulm killi şeylleri ile karıştırılabilir.

Silisli şeyl5 Kabataş dağın güney yamaçlarında, oldukça para-
lel ve yaklaşık N 80° W doğrultusunda değişik tektonik çizgilere
maliktir. Bir senklinal, bu senklinalin güneyinde 50 m kadar geniş-
likte fay breşi zonu ile karakterize olan önemli bir kırık çizgisî
aynı doğrulttılu ortalama 35 m kalınlıktaki andezit daykı, diğer
tâli fay ve izole görünüşte andezit mostraları genelleştirilmiş doğ-
rultuyu sağlarlar. Kabataş dağın kuzey yamaçlarında^ Kocataş
suyu ile Kestane suyu arasında, silisli şeyi bîrimi oldukça parçalan-
mış ve dipten Devonien ile Karbonifer kayaçları üzerine itilmiştir«
Burada^ oldukça dik fay düzlemleri^ Zekerıyaköy şaryajmı takiben
gelişmiş Çırçır dere fayının kuzey blokunon engel teşkil etmesine
bağlanabilir,

DEVONÎEN

Alt (Orta?) Devonien yaşında grouak şeyL — İnceleme sa-
hasında Alt Devoniene ithal edilen mostralar gericilikle ufak ¥e
katı yaş tâyini için yetersizdir,
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Kocataş suyunun 300 m güneyinde, Kabataş dağ-Büyükdere
sırt yoîu kenarında kaolinleşmiş, mangan oksidi tesiri altında kal-
mış killi şeyllerin faunal ve litoiojik benzerlik dolayısiyle bölgenin
tek zengin fosilli katı olan Koblenziene ait oldukları düşünülmüş-
tür« Mangan oksidi tesiri dışında aynı özelliklerdeki şeyllere Koca-
taş suyu ile Bilezikçi çiftliği arasında raslanabilir. Bunların hari«
taya geçirilmesi ve jeolojik anlamları^ sınırlarının tesbit edileme-
mesi dolayısiyle semboliktir.

Hünkâr tepenin NW sında3 Kabataş dağın dik kuzey yama«
çında, bol fosilli grovak ve killi şeyller kolaylıkla ayırdedilebilir.
Tanınabilir Alt (Orta?) Devonien fosilleri ihtiva eden kayaçîar^
Karbonifer ve Silurien şeylleri ile çevrilmiştir« Aynı yerde bu tek-
toniğe magmatik faaliyetin -de iştirak ettiği görülür«

Doğuda, Meşar burnu sırtında^ yumru!u kireçtaşları yanısıra
oldukça disloke killi şeyller ayrı özellikler dolayısiyle bölgedeki
Koblenziene ithal edilmişlerdir. Burada, yumrulu kireçtaşlarının
bahis konusu şeyllere geçişli okluğu gözlenebilir« Aynı yerde silisli
şeyi ve Devonien kayaçları arasındaki kontakt örtülü bulunmak-
tadır; haritada gerekli, fakat yeri şüpheli bîr fayla gösterilmiştir.

Oria-Üst Devonien yaşında olan gumrulu kireçtaşı — Böl-
genin yümrulu yapıdaki kireçtaşlarınm büyük bir kısmı Orta ve
Üst Devonien yaşındadır* Mevcut kalınlığı hakkında katı bir bilgi
vermek mümkün değildir; 50 m civarında tahmin edilmektedir,

Kocaeli ve Rumeli kesimlerinde birimin yersel olarak Üst De-
voııîene kadar çıktığı Paeckelmann (1938), Altınlı (1951), Ökay
(1947) , Abdüsselâmoğlu (1963) tarafından belirtilmiştir. Bunun-
la beraber, birimin ihtiva ettiği bazı fosillerin Alt Karbonifere
erişmesi ilgi çekicidir (J. Kullmann).

Yumralu kireçtaşmın bilinen litolojik özelliği ve depolanma
ortamı bakımından, değerlendirilmesi, ikinci yazarın ileriki bir çalış-
masına bırakılmıştır.

Batıdas Bilezikçi çiftliğinde, yumrulu kireçtaşı Silurien ve
bonifer kayaçları arasında veya içinde faylarla kontrol edilmiş
mercekler ve kompartımanlar şeklindedir. Aynı durum Çırçır de-
renin kuzeye döndüğü yerde oldukça tipiktir, Yumrulu kireçtaşı
ile Karbonifer kayaçları arasında ekay strüktürü fay düzlemleri
boyunca aşınmış, kaybolmuş radyolârit birimine dikkati çeker,
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Doğuda, birim genellikle güneye eğimlidir. Meşar burnu ve
Kestane suyu arasında, yumrulu kireçtaşının nispeten devamlı
mostraları, kaba olarak, eksen düzlemi kuzeye yatık bir senklinai
şeklindedir.

KARBONİFER

Radyolârit. — Birim, incelmiş çoğu zaman merceksel mostra-
lar halinde itki faylarına yersel olarak iştirak eder. Ortalama
mostra kalınlığı birkaç metreden 20 metreye kadar değişir.

Radyolârit, Penck (1919), Paeckeîmann (1938), McCallien
(1947) tarafından Orta Devonien, Abdüsselâmoğlu (1963), Baykal
& Kaya (1963) tarafından Alt Karbonifer olarak yaşiandırılmıştır.
Siyah, ince tabakalı, nodüllü olan radyolârit. stratigrafik konumu
itibariyle Karbonifer killi şeyllerinin altında ve onlarla tedricî ge-
çişlidir. Birim, alttan, normal durumlu yumrulu kireçtaşı ile sınır-
lanmıştır.

Kocataş suyunun SW smda, NW doğrultulu radyolârit, Çırçır
dere dirseğinde yumrulu kireçtaşları ile birlikte görülen ufak fay-
larla kontrol edilmiş mercekler, Kestane derede mevcut fakat kom-
şu derelere kadar izîenemiyen kaim mostra, yapısal bakımdan
kesin çizgilerdir.

Kalkerli-killi şeyi, litik kıımtaşları. — Kulm kayaçları Kes-
tane suyu ve Büyükdere'den batıya doğru • genişJiyen oldukça de-
forme bir yayılış gösterir.

Penck (1919) tarafından Üst Devonien olarak yaşlandırılan
ve isimlendirilen «Trakya serisi»nl Paeckeîmann (1938) bazı deği-
şikliklerle aynen korumuş ve bu sonraki yazarlar tarafından da
orijinal anlamına uygun olarak kabul edilmiştir. Yalçınlar (1954),
İstanbul batısında farklı bir birim içinde bulduğu bitki fosillerini
genelleştirerek, ilk defa Viseen-Vestfalien yaşım ileri sürmüştür.
Baykal & Kaya (1963) tipik fosilli yerlere dayanarak, Trakya
serisinin Alt Viseen yaşında olduğunu belirtmişlerdir.

Normal stratigrafik dizide, alttan üste doğru, kalkerli bileşen-
ler azalmakta ve Kulm, killi şeyi, litik kumtaşı alternasyonlanna
inhisar etmektedir. Kestane suyu yakınlarında, Silurien silisli şeyl-
lerinin örter durumda olduğu kalkerli şeyi ve kiıeçtaşlannda
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Şek» 3 -- istanbul boğazı kuzey kesiminin jeolojik kesitli

J - Ortokuarsit (Silurien) ; 2 - Silisli §eyl (Silurien) ; 3 - Killi, kalkerli şeyi (Alt-Orta ?
Devonten) ; 4 - Tumrulu kireçtaşı (Orta-Üs t Devonien) ; 5 - Radyolârit (Alt Karbonffer) ;
6 « Killif kalkerli şeyi, litik kumtaşı (Alt Karhonifer) ; 7 - Andezitik lâu ve aglomera (Üst
Kretase) ; 8 » Tuf'- hidrotertnal oluşuk - (Eosen?) ; 9 - Fay breşi zonu; 10 - Andezit;

İl - Kum3 çakîl% killi şeyi (Neojen).

Endothyra, Plectogyra gibi mikro-formlar; Çırçır dere ve Kestane
dere yamaçlarında killi şeyi ve litik kumtaşlarında Asterocalamites^
Artisia^ Lepidodendron (?) gibi bitkisel kalıntılar bulunmaktadır.

Kııim killi şeyi ve litik kumtaşlarınm taze örnekleri oldukça
koyu gri3 litik, ayrışmış olanları limonit sarısı-kahverengi, gözenekli
ve bol mikalıdır. Killi şeyller bitkisel kalıntılı, akıntı depolanması
gösteren litik kumtaşları ile ardışıktır veya kaba silttaşı bandları
ihtiva eder*

•Kabataş dağı güney yamacında^ Kulm ve Silurien kayaçları
topografyada da yansıyan normal bir fayla ayrılmışlardır« Fay
çizgisi üzerinde3 doğuda radyolârit, yumrulu kireçtaşı, batıda ise3

Alt-"orta Devonien şeylleri yersel mostralar verir, Bilezikçi çiftliği
güneyinde, genişliği bilinmîyen breş zonu da bahis konusu fayın
bu yönde devamlılığına işaret eder,

Kabataş dağın kuzeyinde^ Kestane suyu ve Kocataş suyu ara-
sında Kulm kayaçlarında güneye eğimli tabakalanma ve çeşitli
büyüklükte itki fayı düzlemleri geneldir.

KRETASE

inceleme alanı civarında, bölgesel deformasyonun yanısıra
yaygın Kretase ve Kretase sonrası püskürük kayaçlarla sınırlanmış
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sedimanter oluşukların sistematik bağlanışı mümkün olamamaktadır«
Kretase kayaçları sedimanter birimler ve aglomera - lâv olmak
üzere gruplandırılmıştır.

Sedimanter birimler« -— Kretasenin taban seviyesi ne paleon-
tolojik metodlarla tâyin edilebilmiş, ne de sahada gözlencbilmiştir.

Zekeriyaköy yakınında/ Kretase; görülen alt kısımlarında kon-
glomera ve ince tabakalı ardışık çökelmiş marn, kireçtaşı ile başlar;
üste doğrUj bol fosilli marn ve kaim tabakalı kalkarenidere geçer«
Bu kesimde3 son kireçtaşı - lâv interkalâsyonlarının, kuzeye doğra5

bütün Kretase sedimanter kayaçlannı örten? andezitik lâv ¥e aglo-
mera şeklinde geliştiği görülür, •

Kretase aglomera ve lâvları* — Geniş bir sahaya yayılmış
bulunan bazik ve nötr volkanitler, esas olarak Kretasenin üst. kıs-
mını temsil etmektedir.

Bölgenin kuzeyinde, Karadeniz kıyısına doğru gittikçe artan
irilikte piroklâstikler yer alır« Farklı petrografik karakterlerde ve
5 metreye yakın çapta bloklar ihtiva eden agîomeratik oluşuklar,
volkanik orijin için yeterli delil teşkil ederler. Kilyos'un doğusun-
da, tüfojen birimlerin düzenli tabakalaşması su içinde çökelmelere
işaret etmektedir«

Boğaz'm doğu ve batı yakalarında, her iki litolojik topluluk
arasında yanal derecelenmeler mevcuttur, Piroklâstik tane büyük-
lüğünün kuzeye gittikçe artması, Karadeniz'in Boğazca yakın yer-
lerinde volkanik faaliyet merkezlerinin yer alabileceğini düşündür-
mektedir,

EOSEN

Komşu birimler ve bölgesel tektonik ile ilgilerine göre, Maden
mahallesi tüflerinin Eosen yaşında olduğunu tahinin etmekteyiz«

NEOJEN

Belgrad formasyonu« — Ağaçlıdan doğuya doğru Neojen,
münferit depolanmalar halinde bütün bölgeyi örter,

Neojen depolanma havzalarının sığlaşması, dağınık gölcükler-
de başlıca kum ve çakıl birikmesini sonuçlamıştır. Belgrad formas-
yonu olarak uzun bir süreden beri isimlendirilen bu karasal



4İ Fuat BAIKAL ve Orhan KAYA

sedimanlar, uygun oksidasyon şartları altında sarı-kırmızı, demirli
kil zarfları ile çevrili kum, çakıl, çakılcık ve çok az miktarda
killi-kalkerli seviden yapılıdır«

Büyükdere ve Kefeliköy arasında işletilmekte olan kil ve kum-
lar, Chaput (1936) tarafından, kuzey sınırı Paleozoikten bir fayla
ayrılmış Neojen depolanması olarak belirtilmiştir. Birçok etüdlerde
yer alan bu fay5 alanın batı.ve güneybatısında derinliği 25 metreyi
aşkın, dik kenarlı, dar3 Neojen sedimanları ile doldurulmuş (paleo-)
çukurluklar gözönüne alındığında şüpheli kalmaktadır, Tefrik edi-
lemiyen fay miyarları yanında başkaca bir delilin bulunmaması
d^layısiyle haritada fay çizgisi konulmamıştır,

MAGMATÎK FAALİYET

Bölgedeki çalışmalarımızın bir sonucu olarak, haritalanan ke-
simde iki tip magmatik materyalin varlığı ileri sürülebilir. Bunlar-
dan biri Kretase aglomera ve lâvları şeklinde a.yırdedilmiştir.

Diastrofik hareketlere bağlı olan ikincisi ise, şimdiye kadar
Kretaseye ait olanlarla karıştırılmıştır. Bu kayaçların varlığı ana
hatlariyle şaryajla ilgilidir. Nitekim, büyüklükleri ve petrografik
özellikleri yersel olarak değişiktir.

Çiftalan ve Ağaçlı arasında masif ve oldukça iri feldspatları
korode olmuş koyu renkli andezitlere raslanmaktadır. Doğuda,
özellikle maden mahallesinde ekstrüzyon tipi değişir, Çırçır dereden
Kasapçayırı'na kadar uzanan bu sahadaki malzeme, şimdiye ka-
dar genellikle Kretase andezitik f asıesine bağlı bir tüf olarak kabul
edilmiştir, Ancak, Kretase arıdezltîk lâvlarının bu ekstrüzyonlarla
yer yer altere oluşları, tüflerin 1 kutu yapılı kuars dokusu, ametist,
kalkopirit, pirit3 altın muhteviyatı hidrotermal mineralizasyonun
varlığına işaret etmektedir. Ayrıca, tüfier silisleşmiş anklâvlar
(büyük ihtimalle şeyi) ve kısmen asimile edilmiş andezit parçaları
ihtiva etmektedir. Buralarda3 dik fayların derin hidrotermal fazlara
kadar eriştiği ve esas olarak Kretase volkanitlerinin bunu takiben
değiştiği düşünülebilir«

Boğaz'ın doğu kesiminde, birbirinden farklı iki andezitik olu-
şuğun kısa mesafeler içinde yanyana bulunuşları aynı ayırımı yap-
maya imkân vermektedir«

Tüf terimi dokusal anlamda kullanılmıştır*
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Kırmızı-kahverengi, parçalı^ Kretase andezitlerine karşılık? gri-
açık yeşilş homojen, iri taneli andezitler şaryajla yaşıttır. Yersel
olarakj üste gelen Kulm kayaçları şaryajla ilgili andezit üzerinde
yüzer görünüştedir, Ayrıca3 Paleozoik içinde çok yaygın sili ve
dayklann bu andezitlere bağlı olduğu gözlenebilir.

DÎASTROFIZMA

Daha önce kıvrılmış bulunan Paleozoik kayaçların Kretase
üzerine itilmeleri, Şile şaryajından edinilen bilgiye göre • (Baykal5

1942) 3 Eosen başında vuku bulmuştur« Güneye doğru3 bahis ko-
nusu kayaçlar içinde aynı hareketin devamı olarak normal ve" itki
fayları gelişmiştir,

itilmiş blokların hareket istikametine paralel olan kontaktları
sahada bariz ve devamlı değildir. Bunlar ortalama N-S doğrultulup
normal ve küçük ölçekteki doğrultu atımlı faylarla karakterize edi-
lirler, Bu çizgilerin Kretase lâv ve agîomeralarında da devam et-
mesi ilgi çekicidir. Ana hatlariyle, iki enine tektonik unsur alanı-
nın jeolojik özelliğini teşkil eder« Bunlar, Kretase üzerine itilmiş
tamamen Karbonif erden yapılı Zekeriyaköy şaryaj örtüsü ve daha
güneyde^ Paleozoik birimler arasındaki anormal kontaktîarı aksetti-
ren Kabataş dağ — tektonik —blokudur.

İnceleme sahasında, Zekeriyaköy şaryajı ile ilgili bîr problern3

Maden mahallesinin NE ve kuzeyinde5 tüflerin üzerinde bazı izole
görünüşlü Karbonifer kalıntılarıdır, Bunların varlığı Akartuna (1963)
tarafından «tüf 1er içinde ilerlemiş adeseler» şeklinde yorumlanmak-
tadır. Yalçınlar (şahsi görüşme) ise9 Paleozoik materyelli Neojen
depoları olduğu kanaatindedir» Saha gözlemlerimiz^ bunların kop-
makta olan Zekeriyaköy şaryaj örtüsünün uzantıları oldukları mer-
kezindedir«2 Nitekim, haritada değişik bir kontakt çizgisi ve sem-

2 (a) Tüfler^ Kretase aodezîtik lâv ve aglomeraları ile yaşıt değildir; (b)
Tüfler Karbonifer şeyi ve kum taşlarının üstünde doğrudan oturmadığı gibi aşın-
ma ile çıkmış yersel̂  küçük mostraları da bunu farzettirecek eğimli kayma
düzlemi, tabakalanma gibi miyarlar taşımamaktadır; (c) Tüf üzerinde oturan
Paleozoik kalıntılar homojen ve Karbonifer yaşındadır. Akartuna (1963) tarafın-
dan ileri sürülen «tüflerin faylanmasi» mekanizmi ile daha yaşlı seviyelerin de
alttan sürüklenmiş olması beklenirdi; (d) Tüfler içindeki farklı litolojide, değişime
uğramış yabancı bloklarla bahis konusu Karbonifer kayaçları arasında benzerlik
veya tedricî bağlantı bulunmamaktadır.
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bolle gösterilen bu Karbonif er kalıntılar, esas -şaryaj örtüsüne bağ-
lanabilir niteliktedir, Kabataş dağ3 özellikle, Sarıyer 3 'Bilezikçi çift-
liği ve Büyükdere üçgeni içinde anormal stratigrafik dizileri ve
şiddetli deformasyonları ile karakterize edilir, Kabataş dağ bloku-
nun teşekkülü3 paroksizmal safhayı takiben Çırçır dere. boyunca
gelişen fayın taban kompartımanının kuzeyde bir engel teşkil et-
mesine bağlanabilir. Devam eden basınçların, Silurien birimlerinin
kırılarak, dipten, daha önce itilmiş Karbonif er yaşlı kay açları ör-
tecek şekilde satha çıkmasını sonuçladığı kanaatindeyiz.

Yapısal unsurlar kuzeyden güneye aşağıdaki şekilde sıralana-
bilir:

!• Çırçır dere fayı: Güneydeki Paleozoik birimlerin^ Karboni-
ferin görülen üst kısmı hariç, Çırçır dere kuzeyinde bulunmama-
ları ve kaim Kretase andezitik materyelin güneyde aynı dere ile
sınırlanmış3 olması dere boyunca bir fayın varlığına işaret eder,

2, Kabataş dağı itki fayı sistemi: Bu yapısal sistemin varlığı
aşağıdaki verilere dayanmaktadır : (a) Bîlezîkçi çiftliği deresinde Pa-

• leozoik birimlerin ekay yapısı;' (b) Kabataş dağ kuzey yamacında,
yumrulu kireçtaşı, radyolârit fay mercekleri.» güneye eğimli diğer
yapısal düzlemler; (c) Silurien ve Karbonif er kompartımanları ara-
sındaki düzlemlerde görülen küçük Alt (Orta?) Devonian yaşındaki
güneye eğimli oluşuklar; (d) Silurien birimlerinin topografik dorumu
ve mostra sınırlan; (e) Tipik olarak Meşar burnu, civarında^ D'evo-
nien ve Silurien kayaçlarının yanyana, bulunuşları gibi, aynı to«
pografik yükseklikte çok farklı birimlerin komşuluğu v.b.

3* Kabataş dağı güney yamacında yapısal çizgiler: Buradaki
kalın breş zonlarının, andezit dayk ve sillerinin, Silurien, Karboni-
fer arasındaki normal faya iştirak ettikleri düşünülebilir,

Anadolu kesimindeki/4 Zekeriyaköy şaryajı Anadolukavağı'ndan
doğuya doğra> hareketlerle ilgili andezitlerin iştirakiyle devam eder«
Şaryaj örtüsünde çok sayıdaki yumrulu kireçtaşı, radyolârit mostra-
lan, Rumeli yakasına nazaran daha gelişmiş ekay yapısına ve
Karboniferin taban seviyesi ile itilmiş olmasına bağlıdır, Yuşa tepe
güney ve kuzeyinde, Baykal ve Kaya (1963 ilksel haritası), katı
miyarlarla tesbit edilebilen büyük, 'eğim atımlı fayların Büyükdere-
Sarıyer arasındaki faylarla ilgili olduğu kanaatindeyiz,

3 Nalbant çeşme (Kızılcık) deresindeki tektonik pencerede Kretase ande-
zitleri güneybatı limiti teşkil eder.

4 Akartuna (1963) tarafından haritalanan şaryaj çizgisi gerisindeki Paleozoik
alan, bütünüyle normal seciimanter kontaktlarla birimlere ayrılmıştır,
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