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TARTIŞMA

Prof. Dr. t. Erdal KEREY (İstanbul Üniversitesi) tarafından gönderilen ve 13. Haziran 1998 tarihinde

Editörlüğümüze ulaşan tartışma aşağıda sunulmaktadır.

Türkiye Jeoloji Bülteni Ağustos 1997 tarih ve sayı
2'de M. Tahir Nalbantçılar tarafından hazırlanan "Çay
(Afyon) güneybatısında Sultandağlar Masifi'nin mesos-
kopik tektonik özellikleri ve jeoloji evrimi" başlıklı ma-
kaleyi okudum. Araştırıcının çalıştığı konu farklı ol-
makla birlikte aynı bölgede ben de genel jeoloji amaçlı
bir çalışma yapmıştım (1987). Araştırıcının çalışması ile
ilgili olarak bu makalede gördüğüm bazı biçimsel ve bi-
limsel eksiklikleri aşağıya not ettim.

1- Aynı bölgenin kuzey kesimleri hariç ilk 1/25.000

ölçeklijeoloji haritası 1973 yılında tarafımdan yapılmış-

tır. Bu çalışma Kerey (1983, 1987)'de yayınlanmıştır.

Hal böyle iken yazar makalenin giriş bölümünde harita-

yı kendisinin yaptığını belirtmektedir. Eğer harita üze-

rinde yeniden düzenlenme yapılmışsa, ya da yeniden ya-

pılmışsa bile Kerey (1987)'yi referans göstermesi gere-

kirdi.

2- Makalede Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti yok-

tur. Nalbantçılar (1996)'a atıfta bulunulmaktadır. Her

makaleyi okuyan, belirtilen atıfa ulaşamayabilir. Tüm

çalışmalara GSK koymak akademik bir teammüldür.

3- Makalenin Stratigrafi bölümünde yazar maalesef
birçok araştırıcının düştüğü hataya düşmüştür. Örneğin;
ilk defa Blumenthal (1947) tarafından adlandırılan Üst
Kambriyen-Ordovisiyen yaşlı "Seydişehir Formasyonu"
adlaması yerine Demirkol ve diğerleri (1977)'nin kul-
landığı "Sultandede Formasyonu" adlamasını kullan-
mıştır. Yine benzer şekilde Demirkol ve diğerleri
(1977)'nde kullanılan Üst Jura yaşlı "Hacıalabaz For-
masyonu" yerinekendisininürettiği "S arı taş Formasyo-
nu" adlamasını kullanmıştır. Tabi ki buna benzer du-
rumlar "Ulusal Stratigrafi Komitesi"nin çözmesi gere-
ken sorunlardır. Artık her isteyen kendi yarattığı For-
masyon adlamasını kullanır hale gelmiştir., Bu durum
Uluslararası kongrelerde alay konusu olmaktadır.

4- Bölgede MTA tarafından 1970'li yıllarda kapsam-

lı demir aramaları projesi yapılmıştır. Bu çalışmalar es-

nasında benim de görüşlerim alınarak sondajlar yapıl-

mış, çalışma sonunda ise Çetin ve Bulur (1979) kapsam-

lı bir rapor hazırlanmıştır. Makalede bu rapora da deği-

nilmemektedir.

5- Çetin ve Bulur (1979)'da belirtilen, sondajlarda

da saptanan, bölgenin devrik kıvrımlı yapısı, Kerey

(1987)'de çalışma alanını güneyinde açıkça görülmekte-

dir. Ancak Nalbantçılar bu durumu da ters bir şekilde

haritasında göstermektedir (Otokton konumunda olanla-

rı allokton göstermek gibi).

6- Çalışmanın Jeoloji Evrimi bölümünde ise doğal

olarak Kerey (1987)'in görüşleri verilmemiştir.

Bu görüşlerimi yazara ve makaleyi inceleyenlere ile-

tir, bir sonraki sayınızda yayınlayabilirseniz, bundan son-

ra yapılacak olan çalışmalara da ışık tutmuş olursunuz..
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