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Munzur Dağlarının (Kemah-lllç-Erzincan) stratigrafisi
Stratigraphy of the Munzur mountains (Kemah-IHç-Erzincan)

Erol ÖZER Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Öz

Torid'lerin karakteristik jeolojik özelliklerini yansıtan Munzur Dağlan, bu birliğin kuzeydoğu ucunda yeralır. Bu çalışmada yaş-
lıdan gence doğru; Munzur kireçtaşı (Liyas-Erken Kampaniyen), Uluyamaç ofiyoliti (Jura-Kretase), Eriç karışığı (Geç Kampani-
yen-Erken Maestrihtiyen), Yakuplu plütonu (Paleosen), Haslar andeziti (Paleosen), Dedek formasyonu (Eosen) ve Kemah formasyo-
nu (Miyosen) ayırtlanmıştır.

İzole tipte bir karbonat platformu üzerinde çökelmiş Munzur kireçtaşı'nm en üst seviyeleri, platformun kırılıp ani çökmesine
bağlı gelişen Globotruncanah biyomiktritleri içerir. Düzenli bir istiflenme göstermeyen Uluyamaç ofiyoliti sahada nontabuler görü-
nümlü ofiyolitik kay açlardan oluşur. Eriç karışığı pelajik bir matriks içerisinde yapısal olarak biraraya getirilmiş, değişik yaş ve
fasiyesteki kayaç bloklarının kaotik bir karışımından oluşur. Bu iki litostratigrafik birim birbiri ile ve Munzur kireçtaşı ile tektonik
dokanaklıdır. Paleosen yaşlı Yakuplu plütonu ve Haslar andeziti kendisinden yaşlı bütün birimleri keserler. Dedek formasyonu ve
Kemah formasyonu ise diğer birimleri uyumsuz olarak örterler.

Abstract

The Munzur mountains, which reflect typically the geological peculiarities of the Taurides, are situated at the north-eastern end
of this unit. In this study the subsequent formations have been distinguished from bottom to top: Munzur limestone (Liassic-Early
Cretaceous), Uluyamaç ophiolithe (Jurassic-Cretaceous), Eric melange (Late Campanian-Early Cretaceous), Yakuplu plutone (Pa-
leocene), Haslar andesite (Pat eocene), Dedek formation (Eocene), Kemah formation (Miocene).

The uppermost levels of the Munzur limestone, deposited on an isolated carbonate platform, include biomicrits with Globotrun-
cana. These biomicrits were formed as a conscnquence of the breaking and sudden collopse of the platform. The Uluyamaç ophiolit-
he that does not manifest a uniform sequence in the area, consists ofophiolithic rocks with a nontabular appearance. The Eric me-
lange is made up of a chaotic mixture of rock blocks of different ages and fades in a pelagic matrix. Both of these lit hostr at graphic
units are in tectonic contact with each other and with the Munzur limestone. Both the I-type Yakuplu plutone, formed as a consen-
quence of partial melting of the subducting oceanic crust and of the mantel material, and Haslar andesite, crosscut all the rocks al-
ready present. The Dedek and Kemah formations unconformably overlay the other units.

GİRİŞ

Munzur Dağlan Jeolojik konumu bakımından

önemli bir yere sahiptir. Bir yandan kuzeyinde bulunan

Pontidlerle ilişkilendirilirken, diğer yandan en kuzey-

deki parçasını oluşturdukları Torid'lerin karakteristik

niteliklerini taşırlar.

Bu çalışmada Munzur Dağları'nı oluşturan platform
karbonatlarının, ofiyolitik kayaçlann, ofiyolitli oliStro-
mal karışığın ve granitoyidlerin köken, oluşum, yaş ve
dokanak ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Torid'lerin kuzeydoğu ucunda yeralan inceleme ala-
nı, Munzur Dağları'nm kuzeyinde ve güneybatısındaki
iki ayrı yöreyi içermekledir (Şekil 1). Bölgedeki eski
çalışmalar Arni (1939), Ketin (1945), Baykal (1953),
Nebert (1955), Kurtman (1961), Özgül (1976), Özgül
ve diğ. (1981), Yılmaz (1985), Bergougnan

(1975,1987), Yazgan (1984), Tunç ve diğ. (1991) ve

Yılmaz (1991) tarafından yapılmıştır. İnceleme alanını

içeren yukarıdaki çalışmalar dışında Şengör ve Yılmaz

(1981), Ricou (1981), Ricou ve diğ. (1984), Kozlu ve

diğ. (1990), Koçyiğit (1990), Whitechurc ve diğ.

(1984), tarafından jeotektonik evrim modeli içeren ça-

lışmalar yapılmıştır.

STRATİGRAFİ

Munzur dağlan'nın genelleştirilmiş stratigrafik dik-

me kesiti Şekil 2'de, jeoloji haritaları ise Şekil 3 ve Şe-

kil 4'de verilmiştir.

Munzur kireçtaşı (Liyas-Kampaniyen)

Munzur Dağları'nın çok büyük bölümünü oluşturan

kireçtaşları, geniş bir zaman aralığını kapsamasına

karşılık özgün kayatürü, stratigrafi özellikleri ve çökel-
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Şekil 1. Çalışma alanının yer buldum haritası.'
Figure I. Location map of study the area.

me ortamı koşullarında önemli değişiklik ve kesiklik-
ler göstermemektedir. Çalışılan alanda yüzeyleyen ka-
yaçların tabanını oluşturan birim, yer yer Eriç karışığı,
yer yerde Eosen yaşlı bilimlerle uyumsuz olamk örtül-
mektedir (Şekil 2). İliç ilçesi civarında Paleosen yaşlı
Yakuplu plütonu tarafından kesilen birim, ilksel doka-
nak ilişkileri dışında inceleme alanının büyük kısmın-
da Eriç karışığı ve Uluyamaç ofiyoliti tarafından tekto-
nik olarak üstlenir.

Munzur kireçtaşı'nın lektostratotipi Şekil 5'te veril-
miştir. Kurudere ve Ayıkayası Tepe ölçülü stratigrafik
kesitleri yaş ve fasiyes ilişkileri açısından birbirini ta-
mamlar niteliktedir (Şekil 7).

Munzur kireçtaşı'nın yaşı alınan ölçülü stratigrafik
kesitlerden derlenen mikrofauna ve flora ile Liyas-
Kampaniyen olarak saptanmıştır (Şekil 5,6).

Birimin mikrofasiyes özellikleri ve fauna içeriği, bu
birimin geniş bir karbonat platformunun evrimine bağ-
lı, birbirini izleyen lagün, karbonat düzlüğü, bank ve
açık deniz koşullarında çökeldiğini kanıtlar. Liyas-
Senomaniyen süresince Bahama Bankı'na benzer şekil-

Şekil 2. Munzur dağları'nın genelleştirilmiş stratigrafik dik-

me kesiti.

Figure 2. Generalized stratigraphic columnar section of the

Munzur mountains.

de izole platform tipinde (Read, 1982) gelişen Munzur
platformu, Turoniyen'den sonra platform kenarının çök-
mesine bağlı olarak derinleşmiş ve açık denizi belirle-
yen Globatruncanidae'li biyomikritler çökelmiştir.

Torid kuşağı Mesozoyik süresince karbonatlı istifle-
rin çökelim alanıdır ve bu alan "Torid Karbonat Platfor-
mu" olarak adlandırılmıştır (Özgül ve Turşucu, 1984).
Bu kuşaktaki karbonatlı istifler stratigrafik ve fasiyes
özellikleri açısından birbirleriyle deneştirilebilir nitelik-
tedir (Şekil 8).

Uluyamaç ofiyoliti (Jura-Kretase)

Yaygın olarak İliç İlçesi'nin güneydoğusunda yüzey-
lenen Uluyamaç ofiyoliti, altta hazan Munzur kireçtaşı,
bazende Eriç karışığı ile tektonik dokanaklıdır. Mun-
zur Dağları'nın kuzeyinde, Dedek ve Muratboynu köy-
leri kuzeyinde ofiyolitli karışık taralından üstlenen bi-
rim, diğer yüzeylenmelerde karışığı tektonik olarak
üzerler (Şekil 3). Göller mevkii güneydoğusunda ise
ofiyolitler Munzur kireçtaşı üzerinde tektonik dokanak-
la yeralırlar. Ofiyolitler aynca İliç İlçesi civarında Pale-
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osen yaşlı Yakuplu plütonu ve Haslar andeziti tarafın-
dan kesilmişlerdir (Şekil 4). Birim üstten Eosen yaşlı
birimler tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir.

Uluyamaç ofiyoliti tektonizma sonucu düzenli bir sı-
ralanma göstermeyen harzburjit, İcrzolit, nadir dünit
bantları, serpantinit, ortopiroksenit, gabro ve doleritler-
den oluşmaktadır. Normal bir ofiyolil dizisinin üst sevi-
yelerini belirleyecek levha dayk kompleksi, diyabaz
daykları ve spilitik bazaltlar gözlenmemiştir. Bunun ne-
deni aşınmaya bağlanabilir. Ofiyolitik diziyi Kemah
yöresinde ofiyolitik breşler (rcgolitler) örtmektedir. Yer
yer peridodiük kayaçlardaki kırık /onlarında listvenil
damarları gelişmiştir.

İnceleme alanı ve çevresindeki ofiyolitik kayaçlar
Üst Kampaniyen -Alt Maastrihtiyen yaşlı ofiyolitik ka-
rışığın bloklarının bir kısmını oluşturduğuna göre olu-
şum yaşlan Üst Kampaniyen'den önce olmalıdır. Ofi-
yolit oluşum yaşının alt sınırı hakkında ise elimizde
kesin veriler yoktur. Bir çok araştırıcı Toros kuşağında
Üst Triyas yaşlı terijen ve pelajik çökellerin alkali lav-
larla birlikte bulunduğunu, bu topluluğun kraton içi bir
denizde riftleşmeyi ve ilk okyanus tabanı yayılımını
gösterdiğini belirtmişlerdir (Şengör ve Yılmaz, 1981;
Roberson ve Dixon, 1984; Whitechurch ve diğ., 1984;
Yılmaz ve diğ., 1987: Kozlu ve diğ., 1990). Aynı ku-
şakta yeralan Uluyamaç ofiyoliti'nin de Munzur kireçta-
şı'nın oluşumuyla eş yaşlı bir bir okyanusal havza ürü-
nü olduğu düşünülebilir. Tüm Toros kuşağında yeralan
ofiyolitlerc uygulanan radyometrik yaş tayinleri Geç
Kretasc'yi vermektedir (Thuizal ve diğ., 1981; Whitec-
hurch ve diğ., 1984; Robertson ve Dixon, 1984) Jura ve
Alt Kretase yaşlı ofiyolitlerin varlığı kanıtlanmış de-
ğildir. Buna karşın Liyas-Kampaniycn süresince sürekli
gelişen ve Erken Kretase sonlarında olgunluğa erişen
bir deniz sözkonusudur. Bu denizi kanıtlayan belirgin
özellikler Munzur Kireçlaşı'ndan alınan istiflerde sap-
tanmıştır. Ayrıca Eriç karışığı içerisinde birçok alan-
larda gözlenen Munzur kireçlaşı'na ait bloklar kıta ya-
macı veya derin deniz ortamı koşullarını
yansıtmaktadır. Dolayısıyla ofiyolitlerin Triyas riftleş-
mesinden sonra Üst Kretase başlangıcına kadar oluşu-
munu sürdürdüğü ve eski ofiyolitlerin yitimle yokol-
nıuş olabilecekleri varsayılabilir.

Uluyamaç ofiyoliti Eriç karışığı ile birlikle Munzur
kireçtaşı üzerinde tektonik dokanakla yorulmaktadır.
Munzur kireçtaşı'nın en üst seviyelerini oluşturan Glo-
botruncanidac'li biyomikritlerin yaşı Alt Kampaniyen
olarak saptanmıştır. Munzur Dağları'nın birçok yerinde
yükselen ofiyolit dizilerinin üzerinde, havzanın sığlaş-
masıyla Üst Maastrihtiyen yaşlı rudistli kireçtaşları
çökelmiştir (Özgül ve diğ., 1981). Dolayısıyla bölgeye
ilk ofiyolit yerleşmesi zamanı Geç Kampaniyen-Erken
Maastrihtiyen'dir.

Eriç karışığı (Geç Kampaniyen-Erken Maastrihti-
yen)

Olistostromal bir fasiyeste gelişen birim, Munzur ki-
reçtaşı ve Uluyamaç ofiyoliti ile farklı dokanak ilişki-
leri gösterir. Bazı yörelerde her iki birim üzerinde ilksel
çökelme dokanağı ile dururken, bazı yerlerde bu birim-
lerle tektonik dokanaklıdır. Karışık, farklı yörelerde
Munzur kireçtaşı'nm farklı seviyeleri üzerine itilmiş-
tir. Kabataş Köyü'nün kuzeybatısındaki Ayıkayası Te-
pe'de Kampaniyen yaşlı kırmızı Globotruncanidae'li bi-
yomikriller üzerinde tektonik klip olarak yer almaktadır
(Şekil 4). Ofiyolitli karışık Dedek Köyü güneyindeki
Büyük Göl, Eriç ve Yücebelen köyleri kuzeyinde Ulu-
yamaç ofiyoliti tarafından tektonik olarak üstlenir (Şe-
kil 3). İliç ilçesi'nin güneyinde ise Munzur kireçtaşı'nın
genç tektonik hareketlerle karışık üzerine itildiği gözle-
nir.

Eriç karışığı başlıca iki farklı fasiyesteki kayaç
grubundan oluşmaktadır. Munzur Dağları'mn kuzeyin-
de matriksini radyolaritler ve spilitik volkanitlerin oluş-
turduğu karışık, Munzur Dağları'nın güneybatısındaki
alanlarda ise başlıca kiltaşı, şeyi ve kırmızı kumtaşla-
rından oluşan bir matriks içerisinde köksüz olarak du-
ran, birbirleriyle tektonik ilişkili, değişik boyut, yaş ve
fasiyesteki blokların kaotik bir karışımından oluşmak-
tadır. Matriksini radyolaritlerin ve spilitik volkanitlerin
oluşturduğu karışık, tabanı okyanus kabuğundan olu-
şan bir ortamda gelişmiş olup, daha sonraki tektonik
hareketlere bağlı olarak karbonat platformu üzerinde
gelişen olistromal nitelikli havzaya aktarılmıştır.

Eriç karışığı içerisinde yer yer olistostromal seviye-
ler görülür. Yanal olarak devamsız ve fazla kalınlıklara
ulaşmayan bu düzeyler bir şev döküntüsünü andırmak-
tadır.

Karışığı oluşturan blokları başlıca şu gruplarda
toplamak mümkündür.

1) Ofiyolitik kayaç blokları: Uluyamaç ofiyoli-
ti'nden türeyen peridotit, serpantinit ve diyabazlardan
oluşurlar.

2) Munzur kireçtaşı'ndan türeyen bloklar: Eriç karı-
şığı içerisinde en sık gözlenen bloklardır. Bloklar ge-
nellikle platform tipi, sığ fasiyesli kayatürlerini yansıtır-
ken, bir kısmı kıta yamacından türemiştir. Tan Köyü
güneyinde ve Hamarat Tepe kuzeyinde ammonit kalıp-
lan içeren killi, marnlı, kireçli istiflerden oluşan bloklar
bulunmaktadır.

3) Keban metamorfitleri'nden türeyen bloklar: Yüce-
belen Köyü'nün 2 km batısında gözlenen Paleozoyik

55





MUNZUR DAĞLARI

1 2 3 4 5 6 7 e

l)Munzur Kireçtaşı (Liyas-Kampaniyen) 2)Uluyamaç Ofiyoliti (Jura-Kretase) 3)Eriç Karışığı (üst Kretase)

4)Yakuplu Pliitonu (Palebsen) 5)Haslar Andeziti (Paleosen) 6)Dolugün Üyesi (Eosen) 7)Dedek Formasyonu

(Eosen) 8)Taxaça ve alüvyon (Kuvaterner).
l)Hunzur Limestone (Liassic-Campanian) 2)Uluyamaç Ophioiithe (Jurassic-Cretaceous) 3)Eriç Melange (Upper

Cretaceous) 4)Yakuplu Plutone (Paleocene) 5)Haslar Andesite (Paleocene) 6)Dolugün Member (Eocene)
7)Dedek Formation (Eocene) 8)Terrace and alluvium (Quaternary).

Şekil 4. Munzur Dağları güneybatı yöresinin (lliç-Erzincan) Jeoloji haritası.

Figure 4. Geological map of the southwestern part of the Munzur mountain.

57



ÖZER

yaşlı blok, Uluyamaç ofiyoliti ile Munzur kireçtaşı ara-
sında tektonik dokanakta yeralır. Blok, konglomera,
kum taşı, melakumtaşı ve kireçtaşlarının düzensiz ar-
dalanmasmdan oluşur. Kireçtaşı düzeylerinden sağla-
nan fosillere göre yaşı Erken-Orta Pcrmiycn olarak sap-
tanmıştır (Özer, 1992).

4) Ofiyolitlerle ilişkili metamorfik kayaç blokları:
Çoğunlukla amfibolü, daha az olarak gnays, mikaşist
ve yeşil şistlerden oluşan metamorfitler, radyolaritler-
den oluşan bir matriks içerisinde yeralırlar.

Şekil 5. Munzur kireçtaşı'nın Kurudcrc lektostralotipi.

Figure 5. Kııruderc Iccîostrototype of Munzur limestone.

5) Pclajik bloklar: Eriç karışığı içerisinde şeyi, ki-
reçtaşı, killi kireçtaşı, radyolarit ve spilil ardışımından
oluşan pclajik bloklar gözlenir. Özgül ve diğ. (1981),
blokların Üst Triyas yaşlı olduğunu belirtmişlerdir.

Eriç karıştğı'nın matriksini oluşturan kireçtaşı,
şeyi, kiltaşı, marn ve kumtaşları içerisinde, birimin ya-
şını direkt olarak saplayacak mikrofauna elde edilme-
miştir. Kemaliye İlçesi'nin doğusunda Balkırı Kö-
yü'nün kuzeyinde Munzur kireçtaşı'mn devamı olan
kireçtaşları (Kale Tepesi kireçtaşı) üzerinde karışığın
uyumsuz olarak yeraldığı belirtilmektedir (Özgül ve
diğ., 1981). Ayrıca birim içinde Munzur kireçtaşı'ndan

Şekil 6. Munzur kireçlaşı'nın Ayıkayası Tepe referans ke-
siti

Figure 6. Ayıkayası hill reference section of the Munzur li-
mestone.

türemiş çok sayıda blok bulunmaktadır. Dolayısıyla ka-
rışığın Munzur kireçtaşı'nın çökeliminin ardından ve
Kampaniyen'den sonra geliştiği, kireçtaşı bloklarının
çökelim havzasına taşındığı anlaşılmaktadır. Eriç karı-
şığı inceleme alanının birçok yerinde Eosen yaşlı De-
dek formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülmekte-
dir. Ayrıca Özgül ve diğ. (1981), karışığın üst
Maastrihtiyen yaşlı resifal kireçtaşlarıyla uyumsuz ola-
rak örtüldüğünü belirtmektedirler. Bu veriler bi-rimin
Geç Kampaniyen-Erken Maastrihtiyen'de, oldukça du-
raysız koşulların etkin olduğu bir ortamda geliştiğini
kanıtlar.

Eriç karışığı okyanus kabuğu ve karbonat platfor-
mundan oluşan bir temel üzerinde iki ayrı ortamda ge-
lişmiştir. Kuılan okyanus kabuğunun ekaylanarak plat-
forma tırmanmaya başlamasıyla, karbonat
platformunun kenarı parçalanmış ve hızla çökmüştür.
Böylece faylarla kontrol edilen ve duraysız koşulların
etken olduğu havzalar oluşmuştur. Tabanı okyanus ka-
buğu ve platform kireçtaşlarından oluşan havzalar içe-
risine karışığın matriksini oluşturan pelajik çökellerle
birlikte, yükselen ofiyolit dilimlerinden ve platform ki-
reçtaşlarından türeyen malzeme şevlere bağlı olarak ta-
şınmıştır. Havzanın kuzeyinde, okyanus kabuğu üze-
rinde gelişen radyolaritler ve spilitik volkanitler, daha
sonraki ofiyolit yüklemesi sonucu oluşan olistromal ni-
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Şekil 7. Munzur kireçtaşı'nın Kurudere lektostralotipi ile
Ayıkayası Tepe referans kesitinin deneştirilmesi.

Figure 7. Correlation of Kurudere lectostratotype and Ayıka-
yası Hill reference section of the Munzur limestone.

telikli havza içerisine aktarılmışlardır. Okyanus kabu-
ğunun kırılması ve ekaylanması sırasında, okyanus ka-
buğu üzerindeki volkano-tortul çökellerin metamorfiz-
maya uğraması sonucu gelişen amfıbolit ve yeşilşist
türü metamorfitler de aynı zamanda havzaya taşınmış-
tır. İzleyen dönemlerde ekay dilimlerinin birbiri üzerine
hareketleri sırasında ofiyolit dilimlerinin önünde geli-
şen karışık üzerine, ofiyolitik istif bindirmiş ve ofiyo-
litlerde platform kireçtaşlan üzerine itilmiştir. Böylece
başlangıçta düzenli gelişen istifler, daha sonra kaotik
bir durum kazanmış ve en son bindirmelere bağlı ola-
rak büyük boyutlu, keskin kenarlı ve faylı yüzeyli blok-
lar karışığa katılmıştır.
Yakuplu pliiîöîîiî (Paieosen)

Granodiyoritten kuvarslı diyorite değişen fasiyesler-
de plütonik kayaçlardan oluşan birim, litodem mertebe-
sinde ele alınarak Yakuplu plütonu olarak adlandırıl-
mıştır. Plüton, çalışma alanında Munzur kireçtaşı ve
Uluyamaç ofiyoliti içerisine sokulum yapmıştır. Bu so-
kuluma bağlı olarak çevre kayaçlar dokanak metamor-
fizmasma uğramışlardır. Çalışma alanında masifi üst-
leyen herhangi bir birim görülmemektedir. Ancak

Eosen yaşlı Dedek formasyonu'nun tabanındaki kong-
lomeralarda plütona ait çakıllar bulunmuştur. Plütonun
büyük bölümünü tonalit, trondjemit, kuvarslı diyorit ve
grandiyorit bileşimli kayaçlar oluşturur. Kenarlara doğ-
ru porfirik dokulu mikrotonalit ve mikrodiyoritlere geçi-
lir. Bu birimler birbiriyle sık sık yanal ve düşey yönde
geçişlidirler. Yakuplu plütonu içerisinde izlenen bu de-
ğişik fasiyesleri sınıflandırabilmek için modal analiz
denenmiş sve istatistiki bir değerlendirme yapılmıştır
(Şekil 9). Elde edilen değerler QAP diyagramına uyar-
lanmış, ayrıca örneklerin doygunluk indisi (SAT), renk
indisi (COL) ve feldispat indisi (FELDS) değerleri bulu-
nmak granitoyid sınıflamasında kullanılmıştır.

Yazgan (1983, 1984), Munzur kireçtaşı'nı kesen
amfibol kuvarsmonzodiyorit tip intrüzyonlann yaşını
K/Ar radyometrik yaş tayini yöntemiyle 37.2+2.5 ve
44.5+2.5 my olarak bulmuştur. Bu yaş Eosen-Erken
Oligosen'e karşılık gelmektedir. Tunç ve diğ. (1991),
İliç ve çevresinde yüzeyleyen Çöpler granitoyidi adını
verdikleri plütonun yaşı konusunda Yazgan (1983,
1984) tarafından verilen verileri kullanmışlardır. Ya-
zarlar, Divriği yöresinde yüzeyleyen siyenit ve siyenit-
monzonit bileşimindeki Dumluca granitoyidi'nin çakıl-
larının Eosen ve daha genç birimler içerisinde bulunma-
sı nedeniyle, sokulumun Eosen öncesi geliştiğini belirt-
mişlerdir. Koşal (1973), Dumluca granitoyidi'ne ait
çakılların Eosen yaşlı bilimlerin taban konglomerasın-
da bulunmaması ve plütonun, serpantini! ve Mesozoyik
kireçtaşlarını kesmesi nedeniyle intrüzyonun yaşını
Eosen sonu olarak kabul etmiştir. Zeck ve Ünlü (1987,
1988a, 1988b) ise Divriği yöresinde yeralan kuvars si-
yenit, diyorit bileşimindeki Murmano plütonu'nun Div-
riği ofiyolit kaımaşığma ait seıpantinitler içerisine so-
kulum yaptığını, Rb-Sr yöntemiyle plütonun sokulum
yaşının 110+5 my olduğunu savunmuşlardır.

Bütün bu plütonik kayaçlarda ortak olan petrogra-
fik benzerlik ve aynı orojenik bir kuşakta yer almala-
rıdır. Ancak bu ortak niteliklerin, bütün bu kayaçların
mutlaka eş yaşlı olmasını gerektirmeyeceği de açık-
tır. Nitekim Zeck ve Ünlü ile, örneğin Yazgan'm bul-
duğu değerler ve sonuçlar farklılıklar göstermektedir.
Özel olarak Yakuplu plütonu'nun yaşına ilişkin sağ-
lıklı olarak söylenebilecekler şunlardır:

Divriği yöresinde Dumluca granitoyidi ve Murmano
Plütonu olarak adlandırılan intrüzyonlar, inceleme ala-
nında gerek Yazgan'ın çalıştığı ve gerekse Tunç ve diğ.
tarafından Çöpler granitoyidi olarak adlandırılan ve bu
çalışmada Yakuplu plütonu adı verilen kayaçlarla olu-
şum ve köken ilişkileri açısından benzer özelliklere sa-
hiptir. Her iki yöredeki plüton, ofiyolitik kayaçlar ve
Mesozoyik yaşlı kireçtaşlan içerisine sokulum yap-
mıştır. İnceleme alanında yeralan Munzur kireçtaşı çö-
kelemini Erken Kampaniyen'de tamamlamıştır. Uluya-
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Şekil 8. Doğu Toros Bölgesi'nde yeralan Jura-Kretase yaşlı karbonatlı istiflerin deneştirme tablosu.
Figure 8. Correlation chart of Jurassic-Cretaceous carbonates exposed in the Eastern Taurid region.
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Şekil 9. Yakuplu plütonu'na ait modal analiz sonuçlarını

gösterir tablo.

Figure 9. Table showing model analyses results of Yakuplu
pint one.

maç ofiyoliti ise bölgeye Geç Kampaniyen-Erken Ma-
astrihtiyen'de yerleşmiştir. .Bu veriler plütonun yaşının
Maasüilıtiyen sonrası olabileceğini kanıtlar. Eosen yaşlı Dedek
Formasyonunun taban konglomerasında granitoyide ait çakılla-
rın olabileceğini gösteril*. Bölgede intrüzyonların en erken
Geç Kretase'de yerleşmeye başladığı ve yerleşimin
Eosen sonuna kadar değişik aşamalarda sürdüğü söyle-
nebilir.
Haslar andeziti (Paleosen)

Başlıca andezitlerden ve kuvarslı andezitlerden olu-
şan birim, Uluyamaç ofiyoliti'ni kesmekte ve Eosen
yaşlı Dedek formasyonu'yla uyumsuz olarak örtülmek-
tedir. Haslar Tepe'nin kuzey yamacında Eosen yaşlı
Dedek lbrmasyonu'nun taban konglomerasında, birime
ait iri çakıl ve bloklar yeralmaktadır. Formasyonun ya-
şı jeolojik verilerden Paleosen olarak kabul edilmiştir.
Haslar andeziti'nin genel uzanımı Yakuplu plütonu ile
uyumludur. Birimin kayatürü özellikleri, mineral içeri-
ği, dokusal özellikleri gözönüne alındığı zaman, aynı
yaşlı Yakuplu plütonu ile benzer oldukları ve plütonun
kenar zonlara doğru dokusal olarak Haslar andeziti'ne
geçtiği gözlenir. Bu veriler Haslar andeziti'nin plütonu
oluşturan magmatizma sırasında aynı kökenden gelişti-
ğini ortaya koymaktadır.
Dedek formasyonu (Eosen)

Başlıca kırıntılı kayaçlar, kireçtaşı ve kalın volka-
nitlerden oluşan birim, kendisinden yaşlı birimleri
uyumsuz olarak örter. Üstten ise, Kemah İlçesi civarın-

Şekil 10. Dedek iormasyonu'nun Dedek Köyü'nüıı güney-

batısında ölçülen referans kesiti.

Figure 10. Reference section of Dedek Formation measured

in the southwestern part of Dedek Village.

da Miyosen yaşlı Kemah Formasyonu tarafından açısal
uyumsuzlukla örtülür.

Dedek formasyonu başlıca iki farklı fasiyesteki ka-
yaç grubundan oluşmaktadır. Bu fasiyesler birbirleriyle
yanal ve düşey yönde dereceli geçişlidirler. Formasyon
tabandan tavana doğru şöyle bir istiften oluşur:

1) Taban konglomerasıyla başlayan, sarımsı renkli,
bol makrofosilli, ince-orta, yer yer kalın tabakalanmalı,
kumlu kireçtaşı, kireçtaşı, kumtaşı, tüf ve tüfit ardışı-
mı. Bu alt düzey sahada formasyonun genel niteliğin-
den kolayca ayırt edilebilecek kayatürü niteliğinden do-
layı üye mertebesinde Dolugün üyesi olarak
adlandırılmıştır (Şekil 10).

2) Formasyonun büyük bölümünü oluşturan, gri-
koyu gri renkli, nadiren kumtaşı ve kumlu kireçtaşı
aratabakalı, andezitik lav, tüf ve aglomera ardışımı (Şe-
kil 11).

Formasyonun taban seviyesini oluşturan Dolugün
üyesi içerisinde saptanan Nummıılites sp., Discocyclina
sp. gibi fosillerle birime genel olarak Eosen yaşı veril-
miştir. Üst seviyeleri oluşturan kalın volkanitlerin ta-
bandaki tortul seviyelerle yanal ve düşey yönde geçişli
olması, Dedek formasyonunun tümüyle Eosen yaşlı
olabileceğini kanıtlar.
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Şekil 11. Dedek Formasyonu'nun Postu deresinde ölçülen
referans kesiti.

Figure 11. Reference section of the Dedek formation measu-
red in the Postu creek.

Dedek Formasyonu'nun kayalürü özellikleri, volka-
nizmanın etken olduğu yüksek enerjili sığ ve ılık bir de-
nizel ortamın varlığını gösterir. Taban seviyelerini
oluşturan kircçtaşları ve kumlu kircçtaşları içerisinde
çok bol bulunan Nummutites, Discocyiina* Alveolina,
Pelesipod, gastropod ve ekinit fosilleri, başlangıçta vol-
kanizmanın etkin olmadığı sığ bir denizin göstergesidir.
Üst seviyelere doğru tortul arakatkıların azalışı ve ka-
im lav ve piroklastitlcrin görülmesi volkanizmanın et-
kenliğini arttırdığını ve patlayıcı nitelikte geliştiğini
gösterir.

Kemah formasyonu (Miyosen)

Birim inceleme alanında Kemah İlçe merkezinin ku-
zeyinde ve doğusunda Fırat nehri boyunca yüzeylen-
mektedir. Bölgenin en genç birimi olan Kemah formas-
yonu Dedek formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla
gelmektedir.

İnceleme alanında formasyonun taban seviyelerine
oluşturan, 20-30 m kalınlığında sarı ve külrenkli, ka-
hn-masif tabakalı kireçtaşları yeralmaktadır. Birim üst
seviyelere doğru kırıntılı iasiyeste gelişmiş kumtaşı,
konglomera, kiltaşı ve marnlarla sürer. Kireçtaşları ta-

ban seviyelerde breşik görünümlü ve bol kavkılıdır. Pe-
lesipod, gastropod, ekinit ve mercan makrofosilleri içe-
rirler. Kemah Formasyonu'nun taban seviyelerini oluş-
turan kireçtaşları içerisinde saptanan; Austrotnllina
howchini Schlumberger, Miogypsinoides complanatus
(Schlumberger), Amphistegina lessoni d'Orbigny, Pene-
roplis evolutus Hen son, Archaias kirkukensis Henson,
Miogypsina irregularis Michelotti, Miogypsinoides
grandi pustu! us Cole, Ausfrotriliina paucialveolata
Schlumberger, Peneroplis thomasi Henson gibi fosiller-
le birime Akitaniyen-?Burdigaliyen yaşı verilmiştir
(Özer, 1992).

Kemah Formasyonu'nun mikrofasiyel özellikleri ve
fosil içeriği oldukça sığ ve ılık bir gel-git ortamını gös-
terir.

Sparitik bir çimento içerisinde çeşitli foraminifer
cinslerinin, kırmızı alg, byrozoa, pelesipod ve gastro-
pod kavkılarının görülmesi ortamın yüksek enerjili ol-
duğunu kanıtlar.

SONUÇLAR

1) Liyas-Kampaniyen yaşlı Munzur kireçtaşı, geniş
bir karbonat platformunun evrimine bağlı, birbirini izle-
yen lagün, karbonat düzlüğü, bank ve açık deniz koşul-
larında çökelmiştir.

2) Munzur Kireçtaşı'nın en üst seviyelerini oluştu-
ran Globotruncanidae'li biyomikritler, ofiyolit yerleşimi
sırasında çöken karbonat platformu üzerinde gelişmiş-
tir.

3) Uluyamaç Ofiyoliti Jura-Kretase aralığında,
Munzur kireçtaşı'nın oluşumuyla aynı zamanda okya-
nusal bir havzanın ürünü olarak gelişmiştir.

4) Eriç karışığı tabanı okyanus kabuğu ve karbonat
platformundan oluşan iki ayrı ortamda gelişmiş olup,
okyanus kabuğu üzerinde gelişen, matriksini radyolarit-
lerin oluşturduğu melanj, daha sonraki tektonik hareket-
lere bağlı olarak, karbonat platformu üzerinde çökel
ilişkili gelişen ve olistostromal nitelikli havzaya akta-
rılmıştır.

5) Ofiyolitli karışık içerisinde bloklar şeklinde izle-
nen amfibolit ve yeşilşist fasiyesindeki metamorfik ka-
yaçlar okyanusal kabuk üzerinde birikmiş volkano-
tortul çökellerin yükselen ofiyolit dilimleri altında de-
rinlere gömülerek metamorfizmaya uğraması sonucu
oluşmuşlardır.

6) Başlıca tonalit, trondjemit, kuvarslı diyorit ve
granodiyorit bileşimli kayaçlardan oluşan Yakuplu plü-
tonu Paleosen'de Munzur kireçtaşı ve Uluyamaç ofiyo-
liti içerisine yerleşmiştir.
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7) Munzur kireçtaşı, Uluyamaç ofiyoliti ve Eriç ka-
rışığı Geç Kretase döneminde okyanus kabuğunun di-
limlenmesi ve birbiri üzerine ilerlemesi sonucu geliş-
miş tektonik dokanaklarla ayrılırlar.
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