
Başlamış Formasyonu

B&şjamtş formation

Necati AKDENİZ^ Madem Tetkik ve Arama Enstitüsü, ANKARA

ÖZ: Menderes Masifinin batısında kalan Başlamış köyü. dolayında Eosen yaşlı Başlamış • for-
masyonu temelde yer alan ofiyolitli seri. üzerine açısal bir diskordansla gelir,, Tabanda ofiyoüt
çalıllanndan. oluşmuş bîr çakıltaşı ile başlayan formasyon, üste doğru kumtaşı, marn, kireçtaş-
lannı kapsar. Uerdiyen, Küviziyen ve Lütesiyen katlarını içeren bu * formasyon üzerine olasılı
Oligosen, yaşındaki kızıl renkli gakıltaşı-kumtagı ardalaması. uyumlu olarak gelir. Miyosen -ya-
şındaki gakütaşı ve volkaniüer bu serileri diskordan olarak, üstler.

ABSTRACT: Başlamış formation cropping' out in the vicinity of Başlamış- village,, west of Men-
deres massive, overlies the ophiolitic complex with. an. angular uneonformity.- It consist, from
base to top, of a conglomerate consisting mainly of opMolite pebbeles and is transitionally fol-
lowed by sandtones, marls and limestones. Herdian, Cuisian and Lutetian fossils have been
found in this formation. It is conformably overlain by a sequence- consisting1 of an .alternation
of red coloured conglomerates and sandstones of probably Oligocène age. These .are iinconfor-

^ mably overlain by conglomerates and volcanics of probably Miocene age,.
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eœis
Anadolu Üst Eretasede şiddetli yer kabuğu

hareketlerinin etkisi altında kalmış» çoğun 'böl-
gelerde bu hareketler Tersiyerde de deYam etmiş
tir« Kalın fiş serilerinin, çökeldiği Üst Eretase
jeosenklinalinin kapanması sonucu, tüm. Ana-
dolu -ofiyolit yerilmesine (nap veya melanj)
sahne olmuştur., OfiyoHtlerin zaman içerisindeki
yerleşiminin üst sınırım belirlemek için Tersi-
yer-ÖzeMkle Alt Tersiyer-çök^lerinin, stratig-
rafisinin, yaş ve litolojilerinin ve bunların ofiyo-
- liflerle ilişkilerinin araştırılması gereklidir.

Menderes Masifi çevresinde Üst Eretase
.ilişinin çökelimi kuzey ve batıda Maestrihtiyene,
güney ve güneydoğuda Alt Paleosene kadar sür-
müştür (Akdeniz ve Konak» 1979). Değinilen
bölgede Üst Eretase flîşl ve ofîyolitler üzerinde-
ki en yaşlı, Tersiyer istifi Akhisar kuzeyinde yer
alan ve 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Ha-
ritasında K-G uzanım gösteren Eosen, yaşında-
ki Başlamış formasyonudur. Canet ve Jaoul,
1946; Arpat ve Norman, 1,961; Canik, 1962 nin
Lfitesiyen yaşında sığ bir denizin transgressif
Cökelleri olarak: tanımladıkları ta. birimi Dü-
bertret ve KaMatçıoğlu (1973) ofiyolitin kena-
rındaki flîş tipi tebeşirler, Bingöl (1976) molas
f asiyesi olarak, yorumlar.

Menderes Masifi batısındaki en. geniş Eosen
yayıhmının yer aldığı Başlamış köyü,, Akhisar-
Sındırgı karayolu üzerinde ve Ak.hîsardan 21
km kuzevdogudadır (Sekil 1).

Şekil 1: Başlamış Eoseni v© yatan çevresindeki Eosen
yttaseyleniııüerizıin buldum haritası.

Bölgedeki Eosenin stratigrafisini çıkamak
ve ofîyoltlerle ilişkisini ortaya koymak amaciy-
le Bağlamış dolaymdaJd Eosen alam,:mn detay
jeoloji haritası yapılmış, stratigrafi kesitleri
ölçülmîiŞ:» fosiller derlenerek yaş sınırlan sap-
tanmış ve Eosen yağlı kaya birilerini tanımla-
mak için, resmi olmayan Bağlamış formasyonu,

adı kullanılmıştır. Daha sonra yakın 'çevredeki
diğer Eosen, yiizeylenimlerî aragbnhnış» denes-
turneleri yapılarak Eosen, paleoeoğrafyası. gıka-
nlmağa çalışılmıştır.

STRATİGRAFİ

inceleme alanında Eosenin temelinde ve
üzerinde yer alan kayabirimleri ve ilişkileri .za-
man sınırlan içersinde şekil 2 deki ölçülmüş Eo-
sen stratigrafi kesitinde sunulmuştur,.

Deme! Kayatan

Başlamış dolayında Eosenin temelini Üst
Kretase yaşındaki ofiyolitli seriye ilişkin deği-
şik fasiyeslerdeki kayalar oluşturur. Batıda Ge-
len.be dolaymdaki iki küçük Eosen yüzeyleni-
minde ise temel Jura-Eretase kireçtaşLandır.
Temel kayaların ayrıntılı anlatımı konunun içe-
riği dışında bırakılarak litolojilerin genel ta-
nımları ile yetinilecekür.

Eiregtaşı: inceleme alanının güney kesi-
minde ofiyolitli seri altında, batıdaki Gebeler,
Bademli köyleri, dolaylarında Eosenin, temelinde
gözlenir., Bej, gri renklerde, mikritik dokudu»
yersel dojomitize veya rekristalizedir. Midye ka-
buğu, kıymıksı kırılmalı, sert, orta-kalın kat-
manlanmalı yersel masiftir. Jura-Kretase yağlı
fosiller bulundurur.,

Ofiyolitli seri : Değişik litolojilerin düzenli
bir stratigrafi göstermeyen ve farklı, boyutlar-
daki kaya birimlerini kapsan. Çok kıvn.mlı ol-
duklarından biribirinden, giîg ayırtlanan ve yer-
sel karmaşık yapılar sunan ofiyolitli seride' göz-
lenebilen kayabirimleri, ultramafitler (Peridotit
.ve serpantinit), gabro, diyabaz, spilit, tîifît,, rad-
yolart, çörflü kireçtaşı, kırmızı renkli .radyolar-
yalı kireçtaşı, sedef parıltılı kıistalize kireçtaşı»
ğrorok, kumtaşı, çakıltaşı, ve marnlardır. îinee-
leme alanının ĝüney kesiminde ofiyolitli seri içe-

• risîndekî .ince taneli kîreçtaşlarmdan alman ör-
neklerde tanımlanan Globotruııcaııa cf. helveti-
ca» Globatrancana arca» Gib. conanata» Gib. cour
ocyrala» Gib. formicata» Gib. staarll. formlarına
gore birimin yaşı Maestrihtivene kadar çıkmak-
tadır.

Başlamış fonnasyonu
Yayıhm: İncelemenin ereği, olan Eosen Ba-

lıkesir J lö-eS paftasındaki Mustullar koyii do-
layından, Âkhisar-Sındırgı karayolu boyunca
kuzeye doğru uzanır» Korudağı-Kurtulmuş do-
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layında Miyosen gakütagı ve volkanitteri ile yer
yer örtülür. J 19c2 paftasında Gubaşdere-Âk-
kocah çizgisinin, batısında geniş bir yayılım
gösterir. Şerit şeklindeki bu Eosen ylzeylenimî-
nin boyu 16 km eni 3 km kadardır. J 19-C2 paf-
tasında Eocakaya Tepe ' kuzeyindeki küçük bir
alanda korunmuştur. J 20-d4 paftasında Taşlı-
tarla Mahallesi batısında» Hıyarlık kışlağı ku-
zeyinde ve Eydemir çayı, vadisinde bindirmenin
altında yiîzeylenmektedir.

Menderes masifinin K ve*B kesimlerindeki,
diğer Eosen ylzeylerinîmleri çok küçült olanlar
kapsarlar (şekil 1).

1 — Balıkesir J 19-cl paf tasmdaki Gebeler
koyu batısında Kale Tepe dolayında yuzeylenen
Eosen, bolca gastropod, lamellibranş, alveolin ve
nummulît fosilleri içeren marn ve kireçtaşmdan
oluşmuştur.

2. — Bakkesir JÏ9-b4 paftasmda Bademli
kuzeyinde Jura-Kretase kireçtaşı üzerinde ve
Miyosen altında Küviziyen kumtaşı ve marnları
yüzeylenir.

3 — Kuzeydoğuda Düvertepe nahiyesinin
.(Belıkesir J' 20-C.2) 1,5 km kadar doğusunda ka-
lan Semerci Tepe batı yamacında ofiyolitli seri
ve tüfler arasında iki diskordansla sınırlandırıl-
mış alveolinalı marn ve nummulitli kireçtaşlan
yer alır.

4-— Muratâağı güneyinde 1:500 000 ölçek-
li Türkiye Jeoloji haritasında, olasılı Eosen ola-
rak gösterilen bordo renkli çakıltaşları bulunur.
Alttaki ofiyolitli. seri üzerine açısal 'bir diskor-
dansla gelen ve Miyosen detritiklerinin diskor-
dan olarak üstlediği çataEaşlanıun yaşı Bingöl
(1:977) ye" göre büyük bir olasılıkla Paleosendir.

5— Tavşanlı güneybatısındaki Opanoz kö-
yü dolayındaki (Kütahya J22-bl) Miyosen ça-
kıltaşları içerisinde . nummulitli iri kireçtaşı
blokları bulunmaktadır (Nebert, I960; Akdeniz
ve Konak, 1979)... Yakın, çevrede yüzeylenimi bu-
lunmayan Eosen ya erozyonla tamamen yok ol-
muş veya ııeojen çökelleri tarafından örtülmüş-
tür.

litoloji ve dokacaldar: İnceleme alanında
Eosen önceki araştırmacılarında değindiği, gibi
(Canet ve Jaoul, 1946; Arpat ve Norman, 1961;
Canikj 1962) ofiyolitli seri, üzerine açısal bir dis-
kordansla gelir ve tabanda ofiyolitli serinin ça-
kıllarından oluşmuş bir çakıltaşı yer alır. Fakat
inceleme alanının her kesiminde tabandaki çakıl-
taşı görülmez. Çoğun daha üstte bulunan kum-
tap seviyesi altta bîr çakıltaşı otaaksı^n te~
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üzerine oturur. J19-c2 paftasında kumtaşîa-
n iki seviye oluşturan kireçtaşı mercekleri içe-
rir ve güneye doğru J19-c3 paftasında yanal ola-
rak marnlara geçerler. Ayni kireçtaşı mercekle-
ri Başlamış dolayında marnlar içerisindedir,
Korudağı güneyinde kireçtaşı mercekli marnlar
üzerine kızıl renkli, çaMtaşı-kumtaşî ağdalan-
masından oluşmuş Mr sqviye uyumlu olarak ge-
lir«

Şekil S: Eosen tahan konglomerası içerisiEde ofîyo-
litli 'serinin ç-afeıl ve blokları.
kçt: Mreçteşı» ç: çört, s: serpantin, d: IMjabaz
(Eydemir Çayı teıııey yamacı)

Çakıltaşı: Tabandaki diskordansm açık ola-
rak gözlendiği Eydemir Çayı vadisinde Kayrak
Tepe güneyinde yüzeylenir. Bordo, kızıl» mor
renklerdedir. Çoğun tanelerdeki renk farkın-
dan dolayı alacalı görünür. Gevşek tutturulmuş
çakıltaşında tane boyu ince kum ile blok (25
cm ye kadar) arasında değişir (Şekil 3). Boy-
lanma yoktur, derecelenmesi iyi değildir. Çimen-
to çoğun kildir. Az .yuvarlanmış çakılıların tü-
mü temeldeki ofiyolitli seriden alınmıştır (diya-
baz, serpantin, radyolarit, kireçtaşı, kumtaşı
vb.). Karasal özelikler taşıyan ve eski alüvyon
çökelîne benzeyen çakıltaşlan üste doğru bordo
renkli kumtaşlanna geçerler (Şekil 4). Birimin
Eydemir Çayı vadisindeki kalınlığı 28.30 m, dir.

Kumtaşı: Gubaşdere-Âkkocalı çizgisinin ba-
tısında (J19-c2) ve Başlamış doğusunda Eyde-
mir Çayı boyunca gözlenir.

Eydemir Çayı vadisinde çoğun ofiyolitli se-
riden türeme kumtaşlan altta kızıl, bordo renkli,
üste doğru yeşil,, yeşilimsi kahverengidir. Çoğun
bordo ve yeşil katmanlar ardalanmak olarak
gözlenirler. Kumtaşlan orta ince boyda ölüp iyi
yıkanmış, yersel iyi boylanmak ve derecelenme-
lidirler. îyi yuvarlanmış çakıltaşı mercekleri
kapsarlar. Çimento kil olduğunda gevşek, înce-



Ş©Mİ, 4: ESosen konglomera - kuimfcasi arfalaranası
(Saasak Fman orman yolu yanması),
kng: konglomera» kktr kızıl renkli kumlası, ykt;
yeşil renkli kumlası.

orta tabakalı ve konkoidal, kıymıksı ayrıgma-
lıdıriar. Çimento kalsit oLduğimda sert,, dayanım«
lı, düzensiz- kırılmalı ve kalın, tabakalıdırlar. Bu .
tip krantaşlanna özellikle marnlara geçiş sevi-
yesini belirleyen kumtaşı kiltaşı ardalanmasm-
da rastlanır. Dikmen Tepe kuzeyinde 250 riL ka-
lınlığa ulaşan kumtaşlannın 18Öm.lik kesitinde
fosil bulunamamıştır. 180 metre kalınlıktan son-
ra giderek zenginleşen bir fauna dikkati çeker.

Başlamış doğusunda marnlarla yanal ve
düşey geçişler gösteren kumtaşları Gubaşdere -
ÂkkocaJı batısında daha kalınca bir seviye oluş-
tururlar. San, açık kahverengi, yeşilimsi kahve-
rengi kumtaşları ayırtlanmayan kiltaşı-mam
katmanlara bulundururlar.

Kîltaşı v© marnlar: Başlamış-Yaran Tepe
dolaylarında tipik olarak gözlenen kiltaslan ve
marnlar açık yeşil, boz, kahverengimsi yeşil,
gevşek, kıymıksı, „konkoidal ayrtşmalı, çoğun
toprağımsı görünümlü ve kum katkılıdırlar. De-
ğişik kalınlıklarda bolca kireçtaşı mercekleri
kapsarlar. Kesitlerde iki seviyede gözlenen bü-
yükçe kireçtaşı mercekleri kireçtaşı birimi ola-
rak ayıtlanmıştır. Belirgin katmanlanma gös-
termeyen marnlar kireçtaşı ve kumtaşına oranla
organizma kalıntısı bakımından daha fakirce-
dîrler. Başlamış dolayında marnların kalınlığı
350. metreyi geçmektedir,

Iüjr©gtaşl»n: Kumtaşı ve marnlar içersin-
deki değişik kalınlıktaki kireçtaşı mercek ve ka-
maları inceleme alanının her kesiminde gözlenir-
ler. Tipik yumrulu görünümleri ile dikkati çe-
ken kireçtaşlan krem, san, oldukça sert, dü-
zensiz veya midye kabuğu kırılmalı, gözenekli,

Şekil S: Yamnılıı kireçtaşı {Aktaisar-sindirgi yolu
yarması Yara» Tep© batısı)

yersel killi marnlı alt seviyede bolca alveolin,
nummulit ve orbitolitesli, ikinci seviyede: makro
fosil kalıntıhdır (Şekîl 5). Bazan. yalnız organiz-
ma kabuklarından oluşmuş kireçtaşı mercekleri-
nin kalınlığı 2-30 metre arasında değişmektedir,..
Çoğun üst seviyelerinde ince çakütaşı, kumtaşı
bulunur. Yarantepe ve Gubaşdere batısında
ayırtlanmış kalınca kireçtaşlan ince marn kat-
manları ile ardalanma gösterirler (Şekil 6).

Şekil 6Î Marnuhireçtaşı ardalanması (Başlamış kuzeyi
Akhisar-Sındıısı yolu yarması),
mı i marn» kçt: kireçtaşı,

Kızıl rentdi çakıltaşı-kumtagı arialanınası

Gürdük Dere batı yamacında Kora Dağın-
dan güneye doğru genişleyen bir şerit şeklinde
izlenir. Güney kesimde marnlarla olan dokanağı
alüvyon ile örtülüdür. Koru Dağı doğusunda ki-
reçtaşı mercekli marnlar üzerine uyumlu olarak
gelir. Kızıl, kahverngi, bordo, alacalı renklerde,
10 cm. - 3 m. arasında kalınlık değişimi gösteren
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sakıltaşı-kumtagı ağdalanmasından oluşan bi-
rimde (Şekil, 7) çakıltaşları iyi. boylanmış, .gev-
şek tuttuğurulmuş, iyi yuvarlanmış kaba kum
veya M çakıl tane boyutludurlar. Kireçtaşı, rad-
yolarit, diyabaz, çört, kuvarsit çakılan gözlenen.
çakıl.taşları kalın katmanlıdırlar. Kumtaşlan ka-
ba, yersel .ince taneli, gevşek, kil veya kalsit çî-
mentolu, küresel aynşmalıdırlar. Yerel, çapraz:
katmahlanma ve oygu-dolgu yapılan, gösterir-
ler. Kumtaşı-çakıltaşı ardalanmasrçoğun. keskin
dokanaklı, bazan . derecelenme seklindedir ve
kumtaglan üzerinde yersel yeşil renkli» ince,
kumlu mam seviyeleri bulunur.

Organizma kalıntısı talundurmayan biri-
min genel göHinümii ve yapısı Bağlamış for-
masyonunun tabanındaki çakıltaşı kumtaşı. se-
viyesinden farklıdır- Üsteki Miyosen yaşa ça-
kıltaşlanndan renk, doku, tane türü ve yapısıy-
la kolayca ayırtlanır.

İnceleme alanı ve yakın çevresindeki Eosen
kayaları Miyosen yaşındaki cakıltaşı, kumtaşı
veya volkanitler ile diskprdan olarak üstlenir
CŞekü 8).

Ortaınsal Yorum : Çoğun karadan tireme
Sökellerden, oluşmuş, Başlamış formasyonu ta-
banda kızıl renkli,, tabakalanması belirgin ol-
mayan, Mr «akıltaşı. ile başlar. Tane boyu. olduk-
ça iri olan çakıltaşında taneler köşeli ve boy-
lanma çok kotudur,/ Hemen, diskurdansın altın-
daM. ofiyolîtli seriden alınmış iri boyutlu, kör
seli. taneleri içermesi, çok kötü boylanması, kı-
zıl rengi ve İste doğru kızıl renkli kumtaşına
geçiş göstermesi karasal ortama yakın tek yön-
lü akıntıya işaret eder. Çökelme tipi alüvyal or-

ŞeMl 8: Yaran Äp© batısında AlıhisarJSındırgı yolu
üzerinden Btarudagma bakış*
E: Eosen-kirestaşı mercekli marn
Ol: Olasılıklı Oligroeıt-fiızıl renkli konglomera^
kumtaşı
Mr Miyosen^abıltaşı

tamı ve dağ eteği molozlarını andırırsa da üste
doğru denizel kumlara geçiş akarsu, kökenli ki-
yi ovasını kanıtlar. Kumtaşiarı içersinde bulu-
nan organizmalar literal ortamı yansıtırlar. İn-
ce taneli kumlarla ardalanmalı killerde bozul«
muş canlı izler Ye Myottrbiditler gel-git düzlü-
günü anımsatırlar,, îyî boylanmış ve bolca al-
veolinli, nummulitli kumtaglan kıyı setini oluş-
turur., Kum-kQ-marn ağdalanması, ve- tane bo-
yunun incelmesi .dış sahil kuşağına geçişi, ki-
reçtaşı sökelimi şelf ortamını, belirler. Fasiyes-
lerin listelenmesi ve yersel diskurdansın hemen
üzerinde çakıltaşı olmaksızın denizel kumla-
rın bulunması bir1 deniz transgressîyonunıın var-
lığını ortaya koyar., İM kireçtaşı, seviyesi ve
en üstte karadan türeme, sığ ortam, çökeli kızıl.
renkli çakıltaşı kumta§ı ardalanması régressif
deniz: hareketi ile açıklanabilir.

Yaş: Önceki incelemelere göre lüfcesiyen ya«,
şında olan Başlamış f ormasyonundaki kumtaşla-
rımn üst seviyesine yakın kesimlerde zengin bîr
fauna bulunmak'tadır. 130» 185 metre arasından
alman ostraood örneklerinde N. Gökçen (MTA)
denizel ve acısu koşullarının 'birleştiği bir ortamı
beliideyen ^Neoeyprideis gr'aniîmatus» Paleomöîıs-
mîrabîla trietoel sagfîa formlarının bulunduğu-
nu saptayarak Alt îlerdiyen'yaşını, önermiş, ve
raporunda llerdiyen katının Paleosen ve Eosen
arasındaki yerinin henüz yeterince aydınlığa ka-
vuşmadığını belirtmiştir,.

185-190 metreler arasından alınan örnek-
lerde A. ' Güngör (MTA) Ostrea
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(Her-
Şekil 9: Eosen ımakro fosillerinden örnekler,

a — Ostroa sakaryensls STCHEPINSKY
diyen)

b — AmpnUSna (Cromium) hısolita BBSHÄYES
(llerdiyea)

c — Serratbcerithinm? (tterAym-KtivMyeıı)
d — Karay (İterafyen-Ktiviziyeıı)
e — iAKİna (Eomftltha) corbarica (lütestyen)

•AmpuDina (craminm) insdHta» Serratocesitibi-
UBÈ, Ppmııs ggrranâdatas» Eumns f omens!

- formlannı tanımlayarak Spamasiyen » KiivM-
yen yaşını saptamış, Ankara^Folatlı yöresinde-
ki Eosenden topladıkları örneklerle benzerlikle-
rini dikkate alarak Uerdiyen-KüvMyeh 'yaşının
önermiştir (Şekil &).

Knmtaglarıııın fist seviyesindeki Disfichop»
Iax biseralis» Aİ¥eoliım sp,,, Disoocydina sp.» Or-

' Mtolîtes sp,., Opercvdina spM Opertorbitolites sp.,
H. Gündüz (MTA) tarafından Üst Paleosen-Alt
Eosen formları olarak tammlanmışlaraır.. Kum»
taşı m.am geçiş seviyesinden ve alttaki kireçtaşı
merceklerden alman örneklerdeki Mıomûmııifes
atadcus» Assîlîna pleceatala, AlveoSna canava«
riif. IMsoocyeKna sp.f OfMtoltes sp., Loddıartla
sp.f Operoıdiııa sp*3, ise H. Gündüze göre Kirozi-
yen yaşmdadırlar (Şekil lö ! vê  11) •

Marnlar içerisinde C. BflgFnin tanımladığı
ĈbMTOİypeııs ooaıoideŝ  Schizaster cf• arddıud,

Bddzaster cf. stnierî formlan bulunmaktadır.
Üst kireçtaşı merceğinden alman, örnekler»

- de A. Güngör Gampanlla tcMbateef f % :Ln€;îna
(EondUha) ©©rbaricâ  Uni© vfbrmlarmı tanımlar
•yarak îütesiyen yaşını, vermiştir. Canik (1982)
'birim, içerisinde Lütesiyen yaşını veren .zengin
'bir fauna-bulunduğunu belirtir»

tuoeleme alanında -Üst Eosen, (Priaboniyen)
yağını verebilecek fosillere rastlanmamıştır. Lft-
teBİyen ilzerînde Indunaa kızıl renkli çaMtaşı-

Şekil 10: Muiîinaulites sp. x 8.8

Şekil 11: Alveoltna sp, x S.S

kumtaşı ardalanmasmda fosil bulunamamıştır»
Bu, durumda, birimin yaşı Priaboniyen olarak dii-
günülebilirse de ani f asiyes değişikliği ve Eosen»
den farîdılığıyle Oligosen yağı daha olasıdır.
^Hiyosen Kayaları

Konunun ereği dışında kaldığından ayrın-
tılı incelenmeyen Miyosen serisi tabanda iri
bloklar (1-2 m. kadar) içeren, gevşek bir ça«
kıltaşı ile başlar. Akarsu ortamını karakterizô
eden gakıltaşları üste doğru kirli san renkteki
kıımtaşlarına geçer. Daha üstte tiif katkılı, göl-
sel marnlar ve kaba kireçtaşları yer' alır., iSon se-

- viyeden alman örneklerde- N. Gökçen, (MTA) He«'
terocfpÄ inoongrefaens steinhtinneiısisf II-
yocypıris sp» formlarını tanımlayarak birimin
tatbsu Miyoseni veya Pliyosen yaşında olabilece-
ğini belirtmiştir» İnceleme alanının 'batısında ve
kuzeyinde Miyosen, sökelleri üzerinde lav yay-
gilmbidumxr.
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Başlamış Formasyonunun güney kesiminde
ölçülen katman doğrultulan soğun E10-45 D ve
eğimler 35-70 KB dır. Kayrak Tepe batısında
kumtaşlarındaki ufarak kıvrımlar dışında kıv-
rdma gözlenmez. Kuzey kesimde aynı -doğrultu-
yu sunan, katmanların Gubaşdere güneyinde ge-.
niş bîr antiklinal ve bir senklnal oluşturduklan
izlenir. Senklînalîn kanadı boyuçea küçük bir
yanlım gelişmiştir, ikinci bir normal yanlım ise
Miyosen dokanağı boyunca Gubaşdere den Ak«
kocaya doğru, uzanır. Gubaşdere güneyinde Kur-
tulmuş Gubagdere yolu yarmasında Eosen birim-
lerini etkilediği gözlenen bu yanlım oflyolitii se-
rinin, yükselmesine neden olmuştur. Eosen, birim-
lerini etkileyen büyücek bir yanlımda J 20-d4
paftasında bulunmaktadır.. Karakuz Tëpe güne-
yinde Eydemir Çayı vadisinden başlayan yan-
lım Hıyarlık Kışlağı kuzeyinden, Taşlıtarla Ma-
hallesi .güneyinden geçerek Kiran Mevkii dola-
yında alüvyon, altında kaybolur. Yanlımın alüv-
yonun altından Gubeşdere yanlımı. 3e birleşmesi
olasıdır. KB-GD uzanımlı yanlım ZOÖU {düşük
açılı ters fay) boyunca alttaki ofîyolitli seri gü-
neybatıya doğru Başlamış formasyonu, üzerine
bindirmigtir. Bindirme Karakuz Tepe güneyinde
belirgindir' ¥e Eosen yaşlı katmanlar 20° ye ya-
kın bir eğimle bindirme düzlemine doğru dal-
maktadır» Dokanak boyunca iki bîrimde de e-
.zümeler olmuştur. Eydemîr 'Çayından KB ya
doğru kam.alan.arak bindirme düzleminin altın-
da kalan Bağlamış formasyonu (Şekil 12) Hi»

. yarlik Kışlağı kuzeyinde küçük bîr .alanda ve

. Taşlıtarla Mahallesi batısında yeniden yüzeyle-
nir*

Kızıl renkli çakdtagı-kumtaşı. aralanma-
sında küçük yarılmalar izlenebilmektedir. Ya-
nlımlar Miyoseni etkilememiştir»

• JBOIOJt TARİHİ ¥E P!MiMM»ĞRJüF¥A

İnceleme alanında Eosenin temelini oluştu-
ran Ofiyolitler Laramîyen fazı ile yükselmiş,
Ilerdîyene kadar yerleşimini tamamlayarak bîr
aşınma evresi geçirmiştir, tlerdiyenden başlayan
transgressîf bir deniz hareketi bölgeyi etkisi al-
tına almış ve Başlamış dolayında kırıntılı sahil
çizgisini (clastic shoreline) oluşturmuştur,. Ku-
zeye doğru uzanım gösteren bu deniz kuzey ve
orta Anadolmyu kapsayan geniş Eosen denizi-
nin bir kolu olabilir,. liîtesîyen sonunda deniz
bölgeden çekilmeye başlamış, Eosenin çoğu ka-

radan türeme çekelleri biijrük bir olasılıkla Pîre-
nik fazda kıvrımlanmışlardır» Myosen öncesi
başlayan epîrojenîk hareketler yanlımlann oluş-
masma neden olmuştur. Akarsu yataklarında ve
topografya çanaklarında kalan suların oluştur-
duğu küçük göllerde Neojen yaşlı sökeller birik-
miştir,

SONUÇ '

Fosil bulgularına göre Menderes Masifinin
batı kesimindeki Üst Kretase flişinın çökeliml
Alt paleosene kadar sttnnflştür. Ofiyolıtlerin
fliş içerisine ilksel yerleşimi jeosenklînal koşul-
lan altında ve çökelmeyle eş zamanlıdır. Alt pa>
leosenden sonra iki birim birlikte itilerek şelf sö-
kelleri üzerine yerleşmişlerdir.,

Başlamış dolayında ofiyolitli seri üEerîııe
diskurdan olarak oturan en yaşlı birimler tler-
diyen (Üst Paleosen Alt Eosen) yaşında oldu-
ğuna göre bu yerleşme Alt Paleosen-îlerdiyen
arasındaki zaman aralığında olmuştur, llerdi-
yen yaşlı kayabirimlerinin bolca ofiyolit çakılı
iserméleri bu arada bîr aşınma evresinin de geç-
tiğini göstermektedirki bu da ofiyolit yerleşi-
mine ayrılan zaman aralığını dahada daralt-
maktadır.

KAMI BEUBXHB

Bu çalışma süresince derlenen örneklerde-
ki Mesozoyik mikrofosillexini ibrahim Turan
ÇAKMAK (MTA), ostraeodlaîı Nuran 'GÖK-
ÇEN (MTA), gastropod ve lamellibiranşları

JEOLOJİ MÜHENDÎSUGÎ/OCAK 198046



Ayhan GÜNGÖR (MTA), ekmitleıi CengMıan
BÎLGÎ (MTA), "Ekmen mikrofosillerini Hatice

•GÜNDÜZ (MTA) tanımlamışlardır. Kendileri-
ne teşekkürlerimi sunarım,.

Yapma ¥erilîş ta ra i : 10 Ağustos 1979

DE&tNlLEN BELGELER

Akdeniz, N. ve Konak, N., 1070» Simav Emet-Tavşanlı-
Dtırsunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi: MTA.
Derleme Rap. no-: 6547 (yayınlanmamış).

Arpat,. B.f Norman» T., 1961» Akhisar 70/é paftasının
batı yansının, kapsadığı sahalarda jeolojik ince-
lemeler; MTA Derleme 'Rap. No. 3458

Bingöl» E., 1976, Batı, Anadolunun Jeotektonik evrimi:
MTA Dergisi, 86, 14-35.,

Bingöl» E!.,» 1977, Muratdağı jeolojisi ve anakayaç bi-
rimlerinin, petrolojisi: TJK Bülteni, .20, 2, 13-67,,

Canet, J.., Jaoul, P..r 1946, Manisa-Ay dın-Kula-Görcles
bölgesi, jeolojisi ha.kkin.da rapor1: MTA Derleme,
Rap, no. ,2068.,

Canik, B.:r 196:2, îyiOOOOO ölçekli Akhisar 70/1 pafta-
sının doğu kısmı ile Akhisar 70/2 paftasının
jeolojik revizyonu hakkında, rapor ; MTA. Derle-
me, Rap. no 34.65.

Dubertret, L, ve Kalafatçıoglu, A., 1973, 1/500 000 öl-
çekli Türkiye: jeoloji haritası izahnamesi (tzmir
paftası) : MTA. yayını.

Nebert, K., I960,, Tavşanlı'nın batı ve kuzeyindeki lin-
yit ihtiva, eden. Neojen sahasının mukayeseli
stratigrafisi: MTA Derg\f 54, 7-35-,.

SEOUOJt MOHENDtSLlÖl/OCAK 1980 .4,7






